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Letošní vítězství v komunálních volbách si ve Starém Městě při-
psalo hnutí STAN s dosavadním místostarostou Martinem Zábran-
ským před KDU-ČSL. Ve Starém Městě se jedná o nebývalou změnu 
na postu vítěze voleb. Od roku 1990, od kdy jsou na stránkách Čes-
kého statistického úřadu uchovány výsledky voleb, bylo ve Starém 
Městě vítězem vždy KDU-ČSL. Po 32 letech se tak kormidla vítěze 
voleb chopila jiná strana.

Hnutí STAN získalo 45,75 procent platných hlasů, kterých bylo 
odevzdáno celkem 37 003. Druhou příčku obsadila strana dosavad-
ního starosty Kamila Psotky se ziskem 32,52 procent, třetí příčka 
patří Staroměstskému sdružení s 14,95 procenty a na čtvrtém místě 
a umístila ODS se ziskem 6,78 procent.

Přepočtem na hlasy tak v sedmnáctičlenném zastupitelstvu zís-
kalo 8 mandátů hnustí STAN, KDU-ČSL bude mít 6 zastupitelů, Sta-
roměstské sdružení obsadí dvě místa, čili stejně jako dosud. Jeden 
mandát zastupitele bude patřit i nadále zástupci ODS. Nyní budou 
následovat koaliční vyjednávání, která potrvají několik dní a na nich 
by se měli jednotlivé strany domluvit na zvolení starosty města na 
další čtyři roky. Finální volbu starosty ale budou mít ve svých rukách 
až nově zvolení zastupitelé, kteří volbu starosty budou mít jako jeden 
z  hlavních bodů na svém prvním zasedání, které se podle zákona 
musí uskutečnit nejpozději do třiceti dnů od vyhlášení výsledků vo-
leb. 

Ve Starém Městě bylo v seznamech zapsáno 5300 obyvatel s hla-
sovacím právem. K urnám přišlo a svůj hlas odevzdalo 2 458 obyva-
tel, což představuje volební účast 46,43%.

Text a foto: Aleš Korvas

Volby ve Starém Městě ovládl 
STAN s Martinem Zábranským

OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

www.staremesto.uh.cz
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Ocenění z rukou starosty města Kamila Psotky a místostaros-
ty Martina Zábranského převzala Dagmar Zálešáková v  neděli  
4. září 2022 před zahájením Velkomoravského koncertu.

Text a foto: Aleš Korvas

Aktuality

Cenu města za letošní rok obdržela dlouholetá starostka sta-
roměstského Orla za významnou činnost v oblasti volnočasových 
aktivit dětí, mládeže a dospělých a činnost v rámci města.

Cenu města za rok 2022 
obdržela Dagmar Zálešáková

Odpoledne před konáním Velkomoravského koncertu bývá 
obvykle věnováno dětem. Pracovnice staroměstského Orla ve 
spolupráci s knihovnou ve Starém Městě pořádají pro děti zábav-
né odpoledne, které bývá pomyslnou tečkou za letními prázdni-
nami. V okolí rozcestí Velké Moravy bývá umístěno několik sta-
novišť, kde děti plní dané úkoly ať už sportovní, nebo například 
spojené s knihovnou.

Že o tyto soutěže bývá mezi dětmi zájem, se mohli přesvědčit 
návštěvníci Velkomoravského koncertu i letos, když na jednotli-
vých stanovištích čekaly zástupy dětí, než se na ně dostane řada. 

Text a foto: Aleš Korvas

Odpoledne před Velkomoravským koncertem 
patřilo na náměstí dětem
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nářů podívat do útrob centra.
Celá stavby byla financována ze tří zdrojů, největší část fi-

nančně náročné stavby pokryly prostředky dotačního fondu 
IROP, které uhradily téměř 90 milionů korun. Dalších bezmála 25 
milionů korun poskytl Zlínský kraj a více než 9 milionů zaplatilo 
Slovácké muzeum z vlastních zdrojů.

V centru Starého Města tak vzniklo nové muzeum, které bude 
lákat do Zlínského kraje a do Starého Města další návštěvníky.

Text a foto: Aleš Korvas

Aktuality

Dva a půl roku trvala stavba Cyrilo-
metodějského centra vedle Památníku 
Velké Moravy ve Starém Městě. Když 
v  prosinci 2019 byla stavba zahájena 
poklepáním na základní kámen, málo-
kdo si dokázal představit finální budovu 
v  přímém sousedství velkomoravského 
památníku. Celý komplex, který kromě 
multimediální expozice s  názvem Pří-
běh Konstantina a  Metoděje zahrnuje 
i výstavu Pravěk Uherskohradišťska, ale 
i  pracovny a  depozitář Slováckého mu-
zea je od středy 31. srpna 2022 otevřen.

Návštěvníci se tak mohou těšit na 
moderními technologiemi prošpikova-
nou expozici mapující příchod Cyrila 
a  Metoděje na Velkou Moravu stejně 
jako na výstavu archeologických nálezů 
z  období pravěku ve zdejším regionu. 
Tamní exponáty si budou moci návštěv-
níci také osahat, část z více než tisícovky 
vystavených exponátů je k  tomu přímo 
určena. 

V části budovy získali zázemí také archeologové Slováckého 
muzea, pro které zde vznikla trezorová místnost a depozitář. Prá-
vě Slováckému muzeu totiž celý komplex budov uprostřed Staré-
ho Města patří.

Slavnostnímu otevření za účasti vedení Zlínského kraje, Slo-
váckého muzea, ale také špiček komunální politiky regionu byl 
přítomen také farář staroměstské farnosti Miroslav Suchomel, 
který budově požehnal. Poté se již mohli návštěvníci z řad novi-

Cyrilometodějské centrum je otevřeno
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Aktuality

nabízí dokumentační přehled osídlení regionu od doby ka-
menné až do doby římské. Následné období stěhování národů  
(5. - 6. stol. n. l.), předcházející samotné staroslovanské kolonizaci 
JV Moravy, je opomenuto a vytváří tak zbytečný expoziční časo-
vě-kulturní hiatus. Doba bronzová a starší doba železná (hallstatt-
ská) předcházející skromněji prezentované mladší době železné 
(laténské) je zastoupena reprezentativními bronzovými předměty 
a depoty (hromadnými nálezy nástrojů, zbraní a šperků). Okra-
jově a pouze v interaktivní databázi nalezišť je zmíněno hradisko 
pozdní doby bronzové - kultury lužické (1300-800 př.n.l.) vybu-
dované na Holém kopci, největší na Moravě, které bylo v minu-
lých letech zcela zdevastováno „hledači pokladů“. Tato nadregi-
onálně výjimečná lokalita by si jistě zasloužila vlastní expoziční 
místo. Naopak velmi dobře působí sekce mladší a pozdní doby 
kamenné (neolit a  eneolit) primárně představena rozmanitostí 
keramiky a  kamenných nástrojů jednotlivých pravěkých kultur 
stejně jako i  grafické znázornění konkrétních nalezišť na inter-
aktivních chronologických mapách Uherskohradišťska. Velmi 
působivá je rekonstrukce dvojhrobu starší doby bronzové. Ne-
dostatkem výstavy pravěku, která jinak pěkně ilustruje bohatství 
zdejšího archeologického materiálu, je absence popisků u vysta-
vených exponátů bez uvedení místa nálezu, stejně jako opakující 

Dne 31. srpna t.r. bylo ve Starém Měs-
tě slavnostně otevřeno Cyrilometodějské 
centrum, jež je součástí Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti. Objekt, který byl vy-
budováno v  termínu 2.5 roku investičním 
nákladem 123 mil. Kč, zahrnuje jak výstav-
ní expozice umístěné ve dvou horních pa-
trech, tak i archeologický depozitář a tech-
nické zázemí v  přízemí budovy. Centrum 
navazuje proskleným koridorem na Památ-
ník Velké Moravy, který se stal v průběhu 
60 let hlavní archeologickou a kulturní do-
minantou Starého Města. 

Stavba CM centra zásadně pozname-
nala podobu zdejší lokality. Jeho prostoro-
vé umístění znamenalo odbagrování jižní 
části původní centrální výšiny „Na valách“, 
na níž byl vystavěn před ca. 1150 lety vel-
komoravský kostel, představující první 
památku zděné sakrální raně historické ar-
chitektury na území Čech a Moravy, zkou-
mané v letech 1947-48. Jako místní rodák, 
archeolog a geolog jsem toto vnímal jako paralelu odstřelení části 
antické Akropole. Objev zdejšího velmožského kostela a bohaté-
ho přilehlého pohřebiště započal etapu systematického výzkumu 
doby staroslovanské. Nutno dodat, že i nedávná terénní úprava 
okolí Památníku ve formě, z  mého pohledu zcela zbytečného 
obvodního chodníku, poškodila původní sídlení reliéf. Přestože 
nové archeologické pracoviště zčásti zaclonilo Památník Velké 
Moravy působí esteticky a s lehkostí otevírá volné prostranství ke 
kostelu Sv. Ducha.

Stěžejním prostorem Centra je moderní multimediální au-
diovizuální expozice / edukační sál představující život sv. Cyrila 
a sv, Metoděje před a v době jejich působení na Moravě v 2. pol.  
9. století, dále pohanské obřady a též interaktivní vizualizaci ma-
kedonské kaple sv. Nauma. Jako návštěvníka mě překvapila ab-
sence jakýchkoliv reálií - tj. hmotných archeologických nálezů, 
které by bezesporu vhodně virtuální kulisu doplnily. Při výluč-
ném využití obrazových a zčásti zvukově se rušících prezentací 
působí interiér hlavní expozice vcelku skromně.

Archeologická expozice v  1. patře budovy, věnovaná pra-
věku Uherskohradišťska, prezentuje vybrané exponáty ze sbír-
kových fondů Slováckého muzea. Celkem zdařilá expozice 

Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě: 
Pohled archeologa

Audiovizuální cyrilometodějská expozice centra. Soubor nádob pozdní doby kamenné (expozice pravěku)
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„Paní Věra má 62 let, dvě děti a pět vnoučat. Ráda o svou 
rodinu pečuje a radost ji dělá její zahrádka. S manželem si plá-
novali, že v důchodu začnou chodit do divadel a více si užívat 
života. Lékaři jí ale před půl rokem zjistili rakovinu tlustého 
střeva. Její poslední přání bylo zůstat doma až do úplného 
konce. A rodina se rozhodla toto přání splnit.“ To je jen jeden 
z mnoha příběhů, se kterými se denně setkáváme. 

Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle doma. Ale jen 
malému procentu se to skutečně podaří. Důvodem je nedosta-
tek informací. Paní Věře o  mobilním hospici řekl její lékař. Ne 
všichni lékaři ale tuto možnost svým 
pacientům nabízejí. Rozhodli jsme se 
tyto statistiky změnit a  již 6. rokem 
pořádáme osvětovou kampaň. 

V  letošním roce se do kampa-
ně zapojilo 36 mobilních hospiců 
z celé České republiky a společně se 
snažíme informovat lidi o  službách 
mobilních hospiců, které poskytují 
profesionální zdravotní a  psychoso-
ciální služby umírajícím a  jejich ro-
dinám v domácím prostředí. Hlavní-
mi organizátory kampaně je Mobilní 
hospic Ondrášek a Fórum mobilních 
hospiců.

Pomoct můžete i vy. „Kampaň vr-
cholí 5. října Papučovým dnem. Obuj-
te si ten den papuče a vysvětlete svému 

okolí, proč jste je vyměnili svou běžnou obuv za papuče“ vyzývá 
ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Bronislava Husovská: „Vy-
foťte se a sdílet fotku na sociálních sítích s #papucovyden. Dejte tak 
najevo, že existuje možnost dožít svůj život doma.“ 

Pro dospělé pacienty působí v Ostravě a okolí do 30 km Mo-
bilní hospic Ondrášek. K dětským pacientům dojíždí po celém 
Moravskoslezském kraji. Více si můžete přečíst na www.mhon-
drasek.cz. 

Vezměte si i vy 5. října papuče s sebou a podpořte domácí 
hospicovou péči v České republice.

Provázeli nás životem. 
Buďme s nimi, když ten jejich končí

Uherskohradišťska. Pozitivně je třeba hodnotit interaktivní a zá-
bavné aplikace pro děti zobrazující vybrané pravěké exponáty 
a jejich repliky, které bezesporu mladší generaci zaujmou. Doba 
prohlídky expozice spolu s Památníkem Velké Moravy činí min. 
2-3 hodiny. Nové Cyrilometodějské centrum jistě stojí za návště-
vu a podtrhuje roli Starého Města jako regionálního kulturního 
centra.

Text v nepozměněné verzi, foto: Prof. Jiří Chlachula

se digitální texty, které bylo možné rozdělit na dílčí a vzájemně 
navazující části. 

Jako odborník na dobu kamennou jsem se s údivem pozasta-
vil nad samotným počátkem prezentace dávné minulosti našeho 
regionu, začínajícím až mladším úsekem starší doby kamenné 
(mladým paleolitem) časově před 38,000-12,000 lety. Přes počet-
né nálezy středního a starého paleolitu jsou tyto mylně v dopro-
vodném textu komentovány jako nedoložené či sporné. Samotné 
Staré Město je naopak jednou z  nejstarších a  nejlépe zkouma-
ných(!) lokalit na území České republiky s prokázaným osídle-
ním pralidí v průběhu několika set tisíc let (Staroměstské noviny, 
květen 2022). Autory scénáře výstavy odkazuji na mé vědecké 
práce, z nichž je na výstavě použita ilustrace kamenné valouno-
vé industrie právě z okolí Starého Města - Špílova. Úsměv vyvolá 
úvodní audiovizuální entrée k samotné době ledové otvírající ce-
lou expozici pravěku. Ve virtuálně místním prostředí pravobřež-
ního údolí Moravy s dominantou Chřibů na horizontu vystupuji 
troubící mamuti (jako typická stepní megafauna) v plenéru lesní 
vegetace. Následný náběh arktických sobů do bujného lesního 
porostu (pozn. sob žije v  bezlesé tundře) osobitým způsobem 
umocňuje závěr projekce. Svéráznost scénáře dokládají i indián-
ské stany vyobrazeného pravěkého tábora jak je laik zná z filmů 
o Vinnetouovi či náčelník trhající jablka(?)... Kulturní anachro-
nismus a  přírodně či klimatický antagonismus prezentace však 
běžný návštěvník sotva postřehne. 

Přes zmíněné nedostatky, které lze napravit, poskytuje ex-
pozice pravěku ucelený a atraktivní pohled na dávnou minulost 

Zábavné a naučné audiovizuální aplikace jako součást CM ex-
pozice.

http://www.mhondrasek.cz
http://www.mhondrasek.cz
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Základní škola

Letní prázdniny jsou již minulostí a  děti ze staroměstské 
základní školy zahájily ve čtvrtek 1. září 2022 nový školní rok. 
Slavnostního zahájení se zúčastnili na nádvoří prvního i  dru-
hého stupně všichni žáci, aby si vyslechli pozdrav od ředitele 
školy Jana Zábranského a jeho zástupce Pavla Turčína. Krátkou 
zdravici pronesli také zástupci zřizovatele starosta Kamil Psotka, 
místostarosta Martin Zábranský a  senátor a místostarosta Josef 
Bazala. Nechyběli ani starosta spádové obce Kostelany nad Mora-
vou Pavel Duda, předseda SRPŠ Aleš Korvas nebo duchovní otec 
staroměstské farnosti Miroslav Suchomel.

Letošní rok bude základní školu navštěvovat 784 žáků, z toho 
první stupeň bude mít 329 žáků a  na druhý stupeň bude cho-
dit 455 žáků. I v tomto roce čeká na děti mnoho školních výle-
tů, adaptačních pobytů a kurzů. Pro žáky sedmých tříd je opět 
připraven lyžařský školní kurz, děti devátých tříd, společně s do-
plněnými žáky z  osmých tříd se mohou těšit na plánovaný tý-
denní výlet do Anglie. Všem žákům přejeme úspěšný školní rok 
2022/2023.

Text a foto: Aleš Korvas

Základní škola ve Starém Městě 
zahájila nový školní rok
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MŠ

Začal nový školní rok a  naše třídy: Kuřátková, Koťátková 
a Berušková se opět naplnily novými i stávajícími dětmi. Zejmé-
na pro ty nové a nejmenší je to velká změna. Abychom děti po-
těšily, zavítalo k nám divadlo s pohádkou „O pejskovi a kočičce.“ 
Byla to velká legrace, dětem jen jiskřila očka.

Školní rok nezačal v září pouze pro děti a učitele na základ-
ních školách, návrat do lavic a  vyučovacích hodin se týká také 
základních uměleckých škol. Výjimkou není ani pobočka uhers-
kohradišťské ZUŠ ve Starém Městě. Zahájení ředitelem Radimem 
Snopkem, které se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září 2022, zaplnilo 

Haló, haló, kdopak to tu s námi je? Haló, haló, jak pak se jme-
nuje? Jmenuje se Anetka, Teošek, Laurinka, Zdenička... zkrátka 
plno nových kamarádů zavítalo v září do naší KMŠ, a začalo tak 
novou životní etapu školkáčků, a aby našim novým dětem nebylo 
moc smutno po maminkách a tatíncích, přivítali jsme je, jak jinak 
než pohádkově. Celý týden jsme dětičkám hráli staré osvědčené 
kusy, jako jsou: O červené karkulce, O pejskovi a kočičce, O třech 
prasátkách, O budce. A hned v 1. pohádkovém týdnu přijela paní 
Sasínová se svým originálním loutkovým divadlem a  sehrála 
nám příběh o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém ...tedy o tom, 
jak moc důležité je v životě mít ty správné přátele, kteří pomohou 
v pravý čas. Tak doufáme, že je u nás také naleznete.  Vždyť nejed-
no přátelství vzniklo již v MŠ. A málem bych zapomněla. Také je 
tu nová paní ředitelka Lenka Vaďurová, místo paní ředitelky Ví-
ťky Černé, se kterou jsme se před začátkem školního roku řádně 
rozloučili a poděkovali jí za trpělivost a 30 let obětavé práce pro 
naši KMŠ a pěkně jí zazpívali: 

„DĚKUJEM TI MILÁ VÍŤKO, AŤ TI PÁN BŮH POŽEHNÁ, 

Smály se a v průběhu děje se také aktivně zapojovaly. Pohádka 
o dvou kamarádech se jim vskutku líbila. 

Těšilo nás, když jsme na jejich tvářičkách viděly radostné 
a spokojené úsměvy.

Text: Dana Šrámková, foto: MŠ Rastislavova

koncertní sál v budově ZUŠ. Svůj pozdrav rodičům i žákům před-
nesl také starosta Starého Města Kamil Psotka.

Všem přejeme do nového školního roku jen to nejlepší.
Text a foto: Aleš Korvas

ŽE JSI NA NÁS VLÍDNÁ BYLA, VŽDYCKY MILÁ, MOC HOD-
NÁ. DĚKUJEM TI MILÁ VÍŤKO, PŘEJEM ZDRAVÍ DO STA 
LET, DĚKUJEM TI MILÁ VÍŤKO, NAJDI SI K  NÁM CESTU 
ZPĚT!“

No a nám nezbývá, než našim nováčkům i nové paní ředitelce 
popřát, ať se jim ve školce líbí, hodně dobrých kamarádů, hodné 
paní učitelky a paním učitelkám zas hodné dětičky.

Text a foto: za kolektiv KMŠ, Alena Valešová

Nový školní rok v MŠ Rastislavova

Zahájení školního roku ZUŠ

Zahájení školního roku v KMŠ
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Několik měsíců práce bylo završeno 
slavnostním otevřením víceúčelového hři-
ště u  druhého stupně Základní školy ve 
Starém Městě. Na místě dřívějšího antuko-
vého hřiště, které již bylo léta nevyužíváno, 
vzniklo v  prostoru u  sportovní haly dru-
hého stupně základní školy několik hřišť, 
která spolu dohromady tvoří celek, jenž 
nabídne sportovní využití nejen pro žáky 
základní školy, kterým bude k  dispozici 
v dopoledních hodinách, ale v podstatě pro 
všechny věkové kategorie. Na své si přijdou 
malé děti, pro které je určena část s prolé-
začkami a  skluzavkou, ochuzeni nebudou 
ale ani senioři, kteří mohou využívat posi-
lovací stroje, starší děti rády využijí zabu-
dovanou mini trampolínu nebo lezeckou 
kostku, případně i celý systém hrazd urče-
ných zejména na posilování vlastním tělem. Veškeré dopadové 
plochy jsou pokryty měkkou pryžovou hmotou, takže při jakém-
koliv pádu tlumí nárazy. To vše v kombinaci s již stávajícím mul-
tifunkčním hřištěm na basketbal, volejbal, házenou nebo malou 
kopanou tvoří ve Starém Městě ojedinělý projekt využití nevyuži-
tého pozemku. Veškeré sportovní nářadí je k dispozici stejně jako 
multifunkční hřiště zdarma.

Již při slavnostním zahájení, které se uskutečnilo v  pátek 2. 
září 2022, bylo hřiště zaplněno dětmi. Slavnostního přestřiže-
ní pásky se účastnili ze strany investora, kterým je město Staré 
Město, starosta Kamil Psotka, místostarosta Martin Zábranský, 
senátor Josef Bazala, nechyběli ale ani zástupci realizační firmy 
a společnosti, která vysazovala zeleň.

Text a foto: Aleš Korvas

U základní školy bylo otevřeno 
nové víceúčelové hřiště

Aktuality
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Z dění ve Starém Městě

Čtyři roky trvala revitalizace slepých ramen řeky 
Moravy v okolí Čerťáku, Vytráveného nebo Zasypaného. 
Všechna slepá ramena byla od roku 2018, kdy byly práce 
zahájeny, vyčištěna od nánosů bahna, které bylo pomocí 
sacích bagrů odstraněno, a  všechna slepá ramena byla 
postupně zprůtočněna. Došlo také k  vykácení velkého 
množství náletových dřevin, tento krok byl ze strany ve-
řejnosti značně kritizován. Je potřeba ale říci, že stromy 
a keře byly nahrazeny novými a celkově bylo na březích 
vysazeno téměř 30 tisíc stromků a keřů.

Taková investice do ochrany životního prostředí je 
na Uherskohradišťsku ojedinělá, celková výše investice 
se postupně vyšplhala do těžce uvěřitelných 200 milio-
nů korun. Částka bude uhrazena z dotačních prostředků 
fondů Ministerstva životního prostředí České republiky.

Svou stopu na projektu, který zrealizovala Slepá ra-
mena z.ú., zanechalo také město Staré Město. Projekt to-
tiž původně vymyslelo právě vedení radnice, které od něj 
ale z důvodu nejasnosti přiznání dotace nakonec upusti-
lo. Nicméně projekt byl natolik zajímavý, že byl prodán 
právě spolku Slepá ramena z.s., který se do realizace na-
konec pustil.

Během čtyř let tak byl vybudován nápustný a výpust-
ný objekt, který do Čerťáku přivádí vodu z řeky Moravy 
a pod kunovským jezem ji zase vrací zpět. Stavba těchto 
objektů byla náročná a zdlouhavá, protože muselo dojít 
k narušení hráze řeky Moravy a to obsahuje celou řadu 
technických omezení a  rizik. Postupným odstraněním 
sedimentů, které se ve slepých ramenech hromadily de-
sítky let ještě z dob fungování staroměstského cukrova-
ru, došlo k původnímu fungování cirkulace vody. 

Ve čtvrtek 8. září 2022 došlo k oficiálnímu oznámení 
o ukončení stavebních prací na projektu, a ten tak mohl 
být za účasti vedení zapsaného ústavu, vedení radnice, 
ale i zástupců ministerstva životního prostředí prohlášen 
za dokončený.

Text a foto: Aleš Korvas

Revitalizace slepých ramen řeky Moravy 
je dokončena
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Z dění ve Starém Městě

Náměstí Velké Moravy před kostelem 
Svatého Ducha ve Starém Městě bývá už 
pravidelně na začátku září vyhrazeno pro 
konání Velkomoravského koncertu. Le-
tošní ročník nebyl výjimkou a návštěvníci, 
kterých se sešlo letos opět několik stovek, 
mohli od 17 hodin naslouchat tónům Hra-
dišťanu Jiřího Pavlici, který je nedílnou 
součástí Velkomoravského koncertu již 
od samého začátku jeho pořádání. Kromě 
Hradišťanu bývají ve Starém Městě k vidění 
a poslechu také hosté. Letos přijali pozvání 
například Jura a Bohdana Petrů, Vítězslav 
a  Lukáš Pálenští nebo Cimbálová muzika 
Dolinka, která působí při Základní umělec-
ké škole ve Starém Městě. Kromě hudební 
scény byly k  vidění také taneční soubory. 
Jedním z nich byl Hradišťan a druhým byla 
domácí Dolinečka vedená Kateřinou Vrá-
novou.

Jak tomu bývá i  u  jiných venkovních 
akcí, u této také platí, že úspěch a neúspěch 
řídí z velké míry počasí. Letošní se naštěstí vydařilo a „vypršelo 
se“ již během dopoledne. Odpoledne se nakonec ukázalo sluníč-
ko a celý program se mohl uskutečnit bez omezení.

Velkomoravský koncert bývá navštěvován celou řadou vý-
znamných osobností z  oblasti kultury, církevní elity, ale také 
starosty, místostarosty nebo dalšími významnými osobnostmi 
regionální komunální politiky. Letos se na náměstí Velké Moravy 
představili administrátor olomoucké arcidiecéze biskup Mons. 
Josef Nuzík, který společně se senátorem Josefem Bazalou pře-
vzali nad celou kulturní akcí záštitu. Ti se společně se starostou 
Kamilem Psotkou také ujali úvodního slova, po kterém již mohla 
začít šňůra kulturního programu. Celým večerem provázel slo-
vem a recitacemi básní významných básníků herec a moderátor 
Kryštof Bartoš.

Text a foto: Aleš Korvas

Velkomoravský koncert opět zaplnil 
náměstí Velké Moravy
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Nových parkovacích míst se dočkali 
obyvatelé Luční čtvrti. Během srpna bylo 
rozšířeno stávající a  kapacitně nedostaču-
jící parkoviště. 

Vznikl tak parkovací prostor pro čtr-
náct vozidel, z  nichž jedno je vyhrazeno 
pro tělesně handicapované řidiče. Kromě 
asfaltového povrchu nájezdové komunika-
ce byly použity betonové vsakovací kostky.

Celá investice vyšla pokladnu městské-
ho úřadu na necelé dva miliony korun.

Text a foto: Aleš Korvas

Dlouhých třicet let zastávala funkci ředitelky Křesťanské ma-
teřské školy paní Vítězslava Černá. Letošní rok pro ni ředitelo-
vání končí a bude se věnovat zasloužené penzi, na kterou se dle 
vlastních slov moc těší. S funkcí ředitelky mateřské školy, ve které 
strávila dlouhá léta se rozloučila před zahájením nového školního 
roku. Poděkovat za dlouholetou práci jí přišli nejen kolegové ze 

školky, ale také vedení Městského úřadu ve Starém Městě, staros-
ta Kamil Psotka, místostarosta Martin Zábranský a senátor Josef 
Bazala. Nechyběl ani duchovní správce staroměstské farnosti Mi-
roslav Suchomel.

Text a foto: Aleš Korvas

Parkoviště Luční čtvrti bylo dokončeno

Po třiceti letech končí ředitelka KMŠ



V E S L A Ř S K Ý  K L U B  M O R Á V I A  
U H E R S K É  H R A D I Š T Ě

v í c e  n a  www .vkmorav i a . c z  

n ebo  n a  vkmorav i a 1 8 63@gma i l . c om

NÁBOR VESLAŘŮ 
A VESLAŘEK 

P R O  H O L K Y  A   K L U K Y  O D  1 0 . L E T



Ani letní prázdniny neznamenaly ve Starém Městě zastavení stavebních prací na rekonstruování ulic. Práce tak naplno pokračují 
v ulici Amálie Škráškové, ale i Finská a Nová čtvrť. Ve všech ulicích dochází, nebo je již dokončena výměna povrchu komunikace, ale 
také stavba nových chodníků nebo výměna veřejného osvětlení.

Text a foto: Aleš Korvas

Investice do rekonstrukcí ulic 
ve Starém Městě pokračují

AktualitySTAROMĚSTSKÉ noviny
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STRAŠIDELNÉSTRAŠIDELNÉ
KLUBKOVÁNÍKLUBKOVÁNÍ

podzimnípodzimní
prázdninyprázdniny

CEV ŽABKACEV ŽABKA
ČTVRTEK 27. 10. 2022ČTVRTEK 27. 10. 2022

7.30 - 15.30 hod.7.30 - 15.30 hod.
Halloweenské tvoření a dovádění.
S sebou: pohodlné oblečení,  sportovní  obuv 
do tě locvičny, j ídlo a pití  na celý den

CENA: 180 KČ
 (MATERIÁL NA TVOŘENÍ, 

ZÁBAVNÝ PROGRAM)

PŘIHLAŠOVÁNÍ ON-LINE 
A ZAPLACENÍ AKCE 

DO 20. 10. 2022

WWW.KLUBKOSM.CZ

AKCE PROBĚHNE POUZE 
PŘI PŘIHLÁŠENÍ MIN. POČTU

15 ÚČASTNÍKŮ.
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Rada města, kulturní komise a soubor DOLINA pořádají

Staré Město 1. 10. – 2. 10. 2022
Program:

Čtvrtek 29. 9. 2022 – Slavnostní zahájení Michalských slavností

17:00 hod. Polyfunkční sál
kostela Sv. Ducha

Vernisáž výstavy fotografií Františka Ingra a Milana Zámečníka  
„Věřte nebo ne“
Od 29. 9. 2022 do 21. 10. 2022, út - ne 11:00 až 16:30 h

Sobota 1. 10. 2022 – Hody s právem

13:00 hod. náměstí Velké Moravy Sraz krojované chasy

13:30 hod. náměstí Velké Moravy Odchod pro stárky

16:00 hod.  radnice Povolení hodů

16:30 hod. od radnice Hodová obchůzka

20:00 hod. SKC Hodová zábava, hrají: Staroměstská kapela, CM Bálešáci

Stárci: Veronika Čejková, Matěj Lubomír Jegla

Neděle 2. 10. 2022 – Michalské slavnosti

10:00 hod. kostel Sv. Ducha Slavnostní mše

11:00 hod. náměstí Velké Moravy Hodová obchůzka

14:00 hod. náměstí Velké Moravy Průvod účinkujících souborů

14:30 hod. náměstí Velké Moravy Hodové odpoledne
SPT Dolina, Staroměstská kapela, Repetilky, DFS Dolinečka , CM Dolinka při ZUŠ Staré Město,  
CM Dolinečka, CM Bálešáci, Staroměští mládenci, CM Špica

V případě nepříznivého počasí se program přesunuje do Polyfunkčního sálu kostela Sv. Ducha

slavnostislavnostiMMichalskéichalské
Hody Hody 
     s právem     s právem
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Stojící řada zleva doprava: starosta města Kamil Psotka, třídní učitelka Lenka Zábranská, Nikola Lukášová, Magdalena Vránová, Natálie Sukupová, 
Karolína Pištěková, Viktorie Vybíralová, Anežka Hrichová, Natálie Dvořáková, Adéla Baráková, Julie Verflová, Valerie Hájková a ředitel ZŠ Jan Zábranský. 
Klečící řada zleva doprava: Samuel Tinák, Dominik Studnička, František Klečka, Nikola Vecl, Miroslav Dobeš, Daniel Procházka, Vojtěch Dvorský, Kryštof 
Štětina.

Stojící řada zleva doprava: starosta města Kamil Psotka, třídní učitelka Renata Zacharová, Nina Jelínková, Josefína Gajdošíková, Sofie Friaková, 
Rozálie Svobodová, Julie Buchtíková, Marie Blahová, Ella Honsová, Terezie Pavlicová, Karolína Kostková, Adina Haklová a ředitel ZŠ Jan Zábranský.
Klečící řada zleva doprava: Alex Molek, Ondřej Novák, Martin Bilavčík, Henrich Benčík, Jan Hasík, Vojtěch Krejčí, Adam Pavlištík, Vojtěch Preclík, 
Tobiáš Rek.

Třída prvňáčků  1. A

Třída prvňáčků 1. B

Základní škola STAROMĚSTSKÉ noviny
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Stojící řada zleva doprava: starosta města Kamil Psotka, třídní učitelka Jana Ferdová, Vanessa Koutníková, Nela Vendelová, Zuzana Mazáčová, Emma 
Vybíralová, Eliška Křížová, Markéta Kachtíková, Karin Končitíková, Adriana Jana Večerková, Veronika Nožičková a Tereza Jakšíková a ředitel ZŠ Jan 
Zábranský.
Klečící řada zleva doprava: Fabián Marovič, Adam Konvalinka, Miroslav Hruška, Vojtěch Rokyta, Mikuláš Kunz, Martin Malík, Jakub Vala, Otakar 
Odstrčil, Vojtěch Kupsa.

Třída prvňáčků 1. C

Dětské odpoledne před Velkomoravským koncertem

Základní škola

Foto: Aleš Korvas

STAROMĚSTSKÉ noviny
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Foto: Aleš Korvas

OTEVTŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ U ZŠ
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z 83. schůze Rady města Staré Město, konané dne 15.08.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 81. schůze a z 82. schůze rady města.
program 83. schůze rady města.

1.1 ukončení smlouvy o nájmu části pozemku ze dne 
26.09.2011 uzavřené mezi městem Staré Město, náměstí 
Hrdinů 100, Staré Město, IČO 00567884 (pronajímatel) 
a společností ADIE s.r.o, náměstí Edmunda Husserla 16, 
Prostějov, IČO 60703873 (nájemce), na pronájem části 
pozemku p. č. 221 ostat. plocha/hřbitov o výměře cca 0,5 
m2 na pohřebišti ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, dohodou k 15.08.2022. 

1.2 pronájem a následné uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem
pozemku p. č. st. 1641, jehož součástí je stavba č. p. 1719 
s výjimkou reklamních ploch nacházejících se na severo-
západní straně tribuny přivrácené k hřišti s umělým povr-
chem
pozemku p. č. 2420/68 a pozemku p. č. 2420/69, včetně 
všech součástí, které tvoří zejména hřiště s umělým povr-
chem, oplocení a osvětlení
pozemku p. č. 2420/70 na němž se nachází část travnatého 
hřiště a oplocení
pozemku p. č. 2420/15 na němž se nachází travnaté hřiště 
budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2164
části budovy bez č. p. na pozemku p. č. st. 2163 (prádelna)
skladu na pozemku p. č. 7231
včetně jejich součástí a příslušenství, tj. věcí movitých na-
cházejících se v uvedených nemovitostech, vše v areálu fot-
balového stadionu Širůch ve Starém Městě, k. ú. Staré Měs-
to u Uh. Hradiště, spolku FC Slovácko z.s., Stonky 566, Uh. 
Hradiště, IČO 22761209, od 01.09.2022 na dobu neurčitou 
minimálně však do 31.12.2033 a nájemné ve výši 24.647,50 
Kč/měsíc (nájemné bude v režimu osvobozeného plnění 
dle § 56a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů) s inflační doložkou, za úče-
lem dle výpisu ze spolkového rejstříku vedeného Krajským 
soudem v Brně oddíl L, vložka 16175 – organizace, řízení, 
podpora a propagace sportovních a tělovýchovných aktivit 
zejména v oblasti kopané. 

1.3 záměr na převod majetku – prodej části pozemku p. č. 
2561/2 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře cca 18 
m2 v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště. 

1.4 záměr na převod majetku – výkup části pozemku p. č. 
st. 902 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 11 m2 v lokalitě 
ulice Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Uherské Hradiště, 
od vlastníka pozemku společnosti ROGAT s.r.o., č. p. 676, 
Boršice, za účelem stavby „Bezbariérový chodník Zerzavi-
ce ve Starém Městě“.

1.5 záměr na převod majetku – výkup části pozemku p. č. 
st. 901 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2 a části po-
zemku p. č. 633/2 zahrada o výměře cca 3 m2, vše v lokalitě 
ulice Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Uherské Hradiště, 
od spoluvlastníků pozemků pana *** a paní ***, za účelem 
stavby „Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém Městě“.

1.6 záměr na převod majetku – směnu částí pozemků p. č. 
222/1 zahrada, p. č. 7333 ostat. plocha, p. č. 7371 ostat. 
plocha a p. č. 7398 ostat. plocha o celkové výměře 236 
m2 ve vlastnictví společnosti H-EDUCO s.r.o., Poštovní 
253, Uherské Hradiště, IČO 06247059, za části pozem-
ků p. č. 233/16 ostat. plocha, p .č. 6073/117 ostat. plocha, 
p. č. 6073/118 orná půda, p. č. 6073/119 orná půda, p. č. 
6073/120 orná půda a p. č. 6073/262 orná půda o celkové 
výměře 754 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše v lo-
kalitě ulice Hradišťská a Trávník ve Starém Městě, k. ú. Sta-

ré Město u Uh. Hradiště, za účelem připravované bytové 
výstavby a město Staré Město získá pozemky pro statické 
zabezpečení hřbitovní zdi a rozšíření veřejného prostran-
ství od ulice Hradišťská ve Starém Městě.

1.7 záměr na zřízení věcného břemene pro oprávně-
ného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 
Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povin-
nosti povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 
100, IČO 00567884, v rámci stavby „St. Město, Tovární, 
UNIPETROL“ strpět umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, (délka 5 m), 
na pozemku p. č. 4508/8 v lokalitě ulice Tovární ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.8 Vnitřní směrnici č. S 05/2022 – Pokyn k provozu par-
kovacích automatů.

1.10 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Revitalizace zahrady MŠ Komenského, Staré Město“ z dů-
vodu změny ceny díla.

1.11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování pro-
jektové dokumentace „Staré Město, Veřejné prostranství 
Za Radnicí“ z důvodu změny termínu dokončení díla.

5.1 v souladu s usnesením 19. ZM, bodem 6), ze dne 
13.12.2021, rozpočtové opatření č. 5/2022:
zvýšení příjmů ze 169.486 tis. Kč na 169.775 tis. Kč
zvýšení výdajů z 226.404 tis. Kč na 228.450 tis. Kč
změnu financování z 56.918 tis. Kč na 58.675 tis. Kč

II. doporučila zastupitelstvu města

1.4 schválit převod majetku – výkup části pozemku p. č. 
st. 902 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 11 m2 v lokalitě 
ulice Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Uherské Hradiště, 
od vlastníka pozemku společnosti ROGAT s.r.o., č.p. 676, 
Boršice, za cenu 300 Kč/m2, za účelem stavby „Bezbariéro-
vý chodník Zerzavice ve Starém Městě“.

1.5 schválit převod majetku – výkup části pozemku p. č. 
st. 901 zast. plocha a nádvoří o výměře cca 3 m2 a části po-
zemku p. č. 633/2 zahrada o výměře cca 3 m2, vše v lokalitě 
ulice Zerzavice ve Starém Městě, k. ú. Uherské Hradiště, od 
spoluvlastníků pozemků pana *** a paní ***, za cenu 300 
Kč/m2, za účelem stavby „Bezbariérový chodník Zerzavice 
ve Starém Městě“.

1.13 schválit Dodatek č. 1 ke směnné smlouvě ze dne 
01.12.2021 uzavřené mezi společností Retail park Staré 
Město s.r.o., Nekázanka 883/8, Nové Město, Praha 1, IČO 
07418451 a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Sta-
ré Město, IČO 00567884, dle přílohy.

3.2 schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu města Staré Město v individuální dotaci 
v roce 2022 žadateli:

B) Individuální dotace
Sport Academy B2M, z.s., IČ 05645841 žádost: 5.400 Kč
zastoupen Bc. Bohdanou Krystkovou, předsedkyní
(účel: finanční náklady související s dopravou členky spor-
tovního klubu na Mistrovství Evropy 2022 do Belgie)

3.4 schválit zrušení obecně závazné vyhlášky č. 03/1992 
o změnách pojmenování ulic a částí města Staré Město.

3.5 schválit zrušení obecně závazné vyhlášky č. 03/2001 
o symbolech města Staré Město.

3.6 schválit změnu obecně závazné vyhlášky města Staré 
Město o obecní policii ze dne 28.02.1992.

3.7 schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022 o zřízení 
městské policie.

4.1 schválit Deklaraci o spolupráci na realizaci přeložky 
silnice II/497 Uherské Hradiště, Staré Město, stavba: silnice 
II/497 Uherské Hradiště, Staré Město – obchvat.

III. souhlasí

3.1 v souladu s ustanovením § 32a zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů se zapojením 
Mateřské školy, Rastislavova 1800, 686 03 Staré Město, 
okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace do pro-
jektu MPSV z OP PMP „Obědy do škol ve Zlínském kraji 
V“ a s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o partnerství 
s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011.

IV. projednala

3.4 návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 03/1992 
o změnách pojmenování ulic a částí města Staré Město.

3.5 návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 03/2001 
o symbolech města Staré Město.

3.6 návrh změny obecně závazné vyhlášky města Staré 
Město o obecní policii ze dne 28.02.1992.

3.7 návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2022 o zřízení 
městské policie.

4.1 Deklaraci o spolupráci na realizaci přeložky silnice 
II/497 Uherské Hradiště, Staré Město, stavba: silnice II/497 
Uherské Hradiště, Staré Město – obchvat.

V. stanovila

3.8 plat paní Mgr. Kateřině Pavlišové, ředitelce MŠ Ko-
menského Staré Město, příspěvkové organizace, s účinnos-
tí od 01.09.2022 dle zápisu.

VI. jmenovala

3.10 v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), paní Lenku 
Vaďurovou, bytem Štěpnická 1098, 686 06 Uherské Hradi-
ště, ředitelkou Křesťanské mateřské školy, Za Radnicí 1823, 
Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organi-
zace, se sídlem Staré Město, Za Radnicí 1823, PSČ 686 03, 
IČ 75022559, s účinností od 1. září 2022.

VII. zrušila

3.9 vnitřní směrnice č. S 05/2008 Zvláštní způsob určení 
platového tarifu pro pracovnici informačního centra a č. 
S 02/2014 Pravidla poskytování příspěvků neziskovým 
organizacím, které vykonávají činnost pro občany Starého 
Města, v rámci programu GRANT.

5.2 vnitřní směrnice: 
S 02/2008 Zásady vymezení majetkových práv a povinnos-
tí příspěvkové organizace 
Sportovní a kulturní centrum
S 02/2011 Opravné položky k pohledávkám
S 04/2011 Transfery ÚSC
S 06/2011 Pravidla pro poskytování příspěvků a darů
S 04/2012 k dani z přidané hodnoty

VIII. vzala na vědomí

1.9 stanovisko odboru správy majetku, investic a ŽP 
k provedené kontrole hospodaření příspěvkové organiza-
ce Technické sužby Staré Město za rok 2021 a ke kontrole 

U S N E S E N Í
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z 23. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 17.08.2022 v zasedací místnosti radnice ve Starém Městě

z 84. schůze Rady města Staré Město, konané dne 05.09.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. schvaluje
K bodu 1) program 23. mimořádného zasedání zastupitel-
stva města.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 1) návrhovou komisi ve složení:
předseda: Ing. Josef Vaculík 

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 83. schůze rady města.
program 84. schůze rady města.

1.1 nájem a následné uzavření nájemní smlouvy na nájem 
informační vitríny umístěné na budově č. p. 264, náměstí 
Hrdinů ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště, od vlastníka – pobočného spolku Orel jedno-
ta Staré Město, náměstí Hrdinů 264, Staré Město, IČO 
62832646, od 01.10.2022 na dobu neurčitou a nájemné 
ve výši 2.000 Kč/rok, za účelem zveřejňování smutečních 
oznámení.

1.2 dle Vyhlášky č. 298/2014 Sb. o stanovení seznamu ka-
tastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 
cenami zemědělských pozemků v platném znění činí v k. ú. 
Staré Město u Uherského Hradiště průměrná základní cena 
12,56 Kč/m2.

ukončení pachtu pozemku:
p. č. 6044/18 orná půda o výměře 4.958 m2
p. č. 6044/463 orná půda o výměře 95 m2
p. č. 6046/18 ostatní plocha o výměře 2.756 m2 
p. č. 6046/129 ostatní plocha o výměře 76 m2
p. č. 6046/224 ostatní plocha o výměře 951 m2 
p. č. 6046/331 ostatní plocha o výměře 289 m2 
p. č. 6046/449 ostatní plocha o výměře 51 m2 
p. č. 6046/519 ostatní plocha o výměře 1.403 m2 
celkem - 10.579 m2

společnosti Školní hospodářství, s.r.o., náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČO 26938243, z důvodu prodeje pozemků 

členové: p. Františka Pavlicová
p. Marie Hráčková
Ing. Robert Staufčík 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 1) ověřovatele zápisu: Ing. Josefa Trňáka 
Ing. Pavla Bartošíka
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

v lokalitě Špílov ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, dohodou k 31.12.2022 
a pacht pozemku
p. č. 6012/33 ostatní plocha o výměře 97 m2
p. č. 6012/34 ostatní plocha o výměře 50 m2
p. č. 6018/14 ostatní plocha o výměře 1.267 m2
p. č. 6018/167 ostatní plocha o výměře 33 m2
p. č. 6018/376 orná půda o výměře 1.862 m2
p. č. 4557/37 vodní plocha o výměře 39 m2
p. č. 6013/220 orná půda o výměře 567 m2
p. č. 6013/221 orná půda o výměře 1.461 m2
p. č. 6013/222 orná půda o výměře 718 m2
p. č. 6015/269 orná půda o výměře 1.058 m2
p. č. 6027/25 orná půda o výměře 77 m2
p. č. 6027/26 orná půda o výměře 606 m2
p. č. 6027/45 tr. travní porost o výměře 64 m2
p. č. 6145/55 vodní plocha o výměře 268 m2
p. č. 6018/356 orná půda o výměře 613 m2 
p. č. 6018/357 orná půda o výměře 606 m2 
p. č. 4527/28 ostatní plocha o výměře 22 m2 
p. č. 4560/88 vodní plocha o výměře 44 m2 
p. č. 6018/512 orná půda o výměře 1.268 m2 
p. č. 6018/538 orná půda o výměře 483 m2 
p. č. 6025/45 orná půda o výměře 127 m2 
p. č. 6012/17 orná půda o výměře 602 m2 
p. č. 6012/44 ostatní plocha o výměře 451 m2 
p. č. 6013/114 orná půda o výměře 196 m2 
p. č. 6013/115 orná půda o výměře 2.254 m2 
p. č. 6013/116 orná půda o výměře 1.921 m2 
p. č. 6014/89 ostatní plocha o výměře 37 m2 
p. č. 6015/169 orná půda o výměře 1.306 m2 
p. č. 6015/170 orná půda o výměře 2.494 m2 
p. č. 6015/171 orná půda o výměře 3.802 m2 
p. č. 6015/172 orná půda o výměře 1.369 m2 
p. č. 6018/26 orná půda o výměře 562 m2 

K bodu 2) Deklaraci o spolupráci na realizaci přeložky sil-
nice II/497 Uherské Hradiště, Staré Město, stavba: silnice 
II/497 Uherské Hradiště, Staré Město - obchvat. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta

Ing. Josef Vaculík, v. r.
předseda návrhové komise

p. č. 6027/158 ostatní plocha o výměře 11 m2 
p. č. 6011/194 ostatní plocha o výměře 45 m2
p. č. 6012/26 orná půda o výměře 236 m2
p. č. 6012/54 ostatní plocha o výměře 297 m2
p. č. 6018/46 orná půda o výměře 194 m2
p. č. 6018/47 orná půda o výměře 2.105 m2
p. č. 6013/144 orná půda o výměře 1.421 m2 
p. č. 6013/145 orná půda o výměře 1.156 m2 
p. č. 6013/146 orná půda o výměře 1.867 m2 
p. č. 6014/100 ostat. plocha o výměře 32 m2 
p. č. 6015/200 orná půda o výměře 551 m2 
p. č. 6013/77 orná půda o výměře 3.270 m2 
p. č. 6013/119 orná půda o výměře 1.061 m2
p. č. 6014/91 ostat. plocha o výměře 33 m2
p. č. 6015/176 orná půda o výměře 1.280 m2
p. č. 6053/241 orná půda o výměře 1.593 m2
p. č. 6053/304 orná půda o výměře 207 m2 
p. č. 6018/270 orná půda o výměře 5 m2
p. č. 6018/563 orná půda o výměře 1.014 m2
p. č. 6030/139 orná půda o výměře 199 m2 
p. č. 6015/267 orná půda o výměře 4.083 m2 
p. č. 6013/193 orná půda o výměře 645 m2 
celkem 47.629 m2

společnosti Školní hospodářství, s.r.o., náměstí Hrdinů 100, 
Staré Město, IČO 26938243, z důvodu výkupu pozemku 
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, od 01.01.2023 na dobu neurčitou s tím, že vypovědět 
ji lze jen písemně, v šestiměsíční výpovědní době tak, aby 
skončil koncem pachtovního roku, za který smluvní stra-
ny považují kalendářní rok a pachtovné ve výši 1 % z ceny 
půdy v daném k. ú. za jeden m2 a jeden rok pachtu, k do-
časnému užívání a požívání. 

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

plnění nájemní smlouvy za správu hřbitova a pronájem 
smuteční síně a agendy s tím spojené. 

1.12 činnost Městské knihovny Staré Město za 1. pololetí 
2022.

3.3 stanovisko hospodářsko-správního odboru k připo-
mínkám kontrolního výboru – kontrola poskytování dota-
cí neziskovým organizacím za rok 2021 na vědomí. 

3.10 Zápis o průběhu konkursu na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky Křesťanské mateřské školy, Za Radnicí 
1823, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková 
organizace ze dne 09.08.2022.

6.1 Zprávu o kontrole plnění usnesení Rady města Staré 
Město za 1. pololetí 2022.

IX. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.3 zveřejnit záměr na převod majetku – prodej části 
pozemku p. č. 2561/2 ostat. plocha/manipulační plocha 
o výměře cca 18 m2 v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, na úřed-
ních deskách. 
T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na převod majetku – směnu částí po-
zemků p. č. 222/1 zahrada, p. č. 7333 ostat. plocha, p. č. 
7371 ostat. plocha a p. č. 7398 ostat. plocha o celkové vý-
měře 236 m2 ve vlastnictví společnosti H-EDUCO s.r.o., 
Poštovní 253, Uherské Hradiště, IČO 06247059, za části 
pozemků p. č. 233/16 ostat. plocha, p .č. 6073/117 ostat. 
plocha, p. č. 6073/118 orná půda, p. č. 6073/119 orná půda, 
p. č. 6073/120 orná půda a p. č. 6073/262 orná půda o cel-
kové výměře 754 m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše 

v lokalitě ulice Hradišťská a Trávník ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na zřízení věcného břemene pro opráv-
něného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 
Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 
00567884, v rámci stavby „St. Město, Tovární, UNIPET-
ROL“ strpět umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN, (délka 5 m), na pozemku 
p. č. 4508/8 v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních deskách.
T: ihned

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta
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1.3 záměr na převod majetku a následné uzavření kupní 
smlouvy na výkup prodejního stánku, který se nachází na 
části pozemku p. č. 4546/13 ostat. plocha/zeleň o výměře 
10 m2 v lokalitě ulice náměstí Hrdinů ve Starém Městě, k. 
ú. Staré Město u Uh. Hradiště, od vlastníka pana Ing. Lu-
bora Šálka, bytem Štěpnická 1076, Uherské Hradiště, IČO 
10092102, za cenu 20.000 Kč + příslušná sazba DPH.

1.5 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti ve 
prospěch společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 
Libeň, Praha 9, IČO: 04084063 (oprávněný), Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČO 
65993390 (stavebník), a městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, Staré Město IČO 00567884 (obtížený) na právo 
umístění stavebního objektu „SO 462 Přeložka podzem-
ního sdělovacího vedení v km 13,250 – 13,650“ v rámci 
stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. 
4594/3 ost. plocha, p. č. 6030/11 orná půda, p. č. 6030/139 
orná půda, p. č. 6034/43 vinice, p. č. 7264/32 ost. plocha, 
p. č. 7264/33 ost. plocha, p. č. 7265/47 ost. plocha a p. č. 
7266/41 orná půda, ve vlastnictví města Staré Město, v loka-
litě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.6 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti ve 
prospěch společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 
Libeň, Praha 9, IČO: 04084063 (oprávněný), Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČO 
65993390 (stavebník), a městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, Staré Město IČO 00567884 (obtížený) na právo 
umístění stavebního objektu „SO 465 Přeložka podzemní-
ho sdělovacího vedení v km 15,540“ v rámci stavby „D55 
5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. 6008/160 orná 
půda, p. č. 6008/161 orná půda a p. č. 6008/162 orná půda, 
ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě ulice Brněnská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.7 záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti ve 
prospěch společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 
Libeň, Praha 9, IČO: 04084063 (oprávněný), Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha 4, IČO 
65993390 (stavebník), a městem Staré Město, náměstí Hr-
dinů 100, Staré Město IČO 00567884 (obtížený) na právo 
umístění stavebního objektu „SO 466 Přeložka podzemní-
ho sdělovacího vedení v km 15,550“ v rámci stavby „D55 
5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. 6007/5 ost. 
plocha, ve vlastnictví města Staré Město, v lokalitě ulice Br-
něnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.

1.8 zřízení úplatného věcného břemene včetně udělení 
souhlasu s navrhovaným stavebním záměrem a následné 
uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene pro opráv-
něného společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, 
Černé Pole, Brno, IČO 28085400, spočívající v povinnosti 
povinného město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, IČO 
00567884, v rámci stavby „St. Město, Tovární, UNIPET-
ROL“ strpět umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN, (délka 5 m), na pozemku 
p. č. 4508/8 v lokalitě ulice Tovární ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 

1.12 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Místní komunikace Nová čtvrť a Finská čtvrť“ z důvodu 
změny ceny a termínu dokončení díla.

2.1 uzavření smlouvy o dílo na služby Ozelenění ulice 
Velehradská ve Starém Městě – 1. etapa s dodavatelem 
GARD&N UH s.r.o., se sídlem Hradišťská 90, 686 03 Staré 
Město, IČ: 26954575 v souladu s návrhem smlouvy o dílo 
ze zadávací dokumentace.

2.2 uzavření příkazní smlouvy na výkon technického do-
zoru stavebníka akce Kluziště včetně zázemí ve sportovním 
areálu Širůch ve Starém Městě – výkon TDS s dodavatelem 
Ing. Radim Hubáček - RAVI, se sídlem Březolupy 259, 687 
13 Březolupy, IČ: 65316223 v souladu s návrhem příkazní 
smlouvy ze zadávací dokumentace.

3.2 Vnitřní směrnici č. S 09/2022 Strategický plán pro roz-
voj metropolitní sítě ve Starém Městě.

5.4 Vnitřní směrnici č. S 07/2022 o stravování zaměstnan-

ců.

6.1 odměny členům komisí Rady města Staré Město a vý-
borů Zastupitelstva města Staré Město a jejich tajemníkům 
za práci v roce 2022 formou občerstvení dle zápisu.

II. doporučila zastupitelstvu města schválit

1.4 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. č. 
6010/9 ostat. plocha o výměře 1.338 m2 v lokalitě ulice Br-
něnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
společnosti SYGNUM, s.r.o., Moravní 1636, Otrokovice, 
IČO 26889641, za cenu 539.000 Kč + příslušná sazba DPH, 
za účelem vybudování příjezdové komunikace a chodníku 
do areálu. 

1.10 vydat Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Staré Město. 
Touto nově navrhovanou obecně závaznou vyhláškou se 
zruší stávající Obecně závazná vyhláška města Staré Měs-
to č. 09/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství ve městě Staré Město ze dne 
17.12.2007.

1.11 vydat Obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, 
kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 06/2007, k za-
bezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřej-
ných prostranstvích ze dne 17.12.2007.

5.2 schválit Smlouvy o zápůjčce z FRB v celkové výši 
880.000 Kč dle platných Pravidel pro tvorbu, čerpání a po-
užití prostředků z Fondu rozvoje bydlení schválených usne-
sením 22. ZM dne 27.06.2022, bod 6) v tomto členění:

Smlouva o zápůjčce č. 485/2022, na částku 200.000 Kč, úrok 
1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sées 1989

Smlouva o zápůjčce č. 486/2022, na částku 150.000 Kč, úrok 
0,5 % p.a., splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sportovní 1513

Smlouva o zápůjčce č. 487/2022, na částku 150.000 Kč, úrok 
1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sées 2002

Smlouva o zápůjčce č. 488/2022, na částku 150.000 Kč, úrok 
0,5 % p.a., splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Na Hradbách 627

Smlouva o zápůjčce č. 489/2022, na částku 230.000 Kč, úrok 
1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Klukova 60

5.3 schválit „Smlouvu č. O/....../2022/DOP o poskytnutí 
dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných služ-
bách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, veřejnou autobusovou linkovou 
dopravou na vybraných linkách“ v rozsahu dle platných 
jízdních řádů, která bude uzavřena mezi Zlínským krajem, 
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 a městem Uherské 
Hradiště, městem Staré Město a městem Kunovice. 
Finanční příspěvek města Staré Město pro rok 2022 (obdo-
bí od 01.07.2022 do 31.12.2022) je stanoven ve výši 15,7 % 
z celkové částky , tj. 46.881 Kč. Výdaje na dopravní obsluž-
nost jsou zahrnuty v rozpočtu města Staré Město na § 2292 
Dopravní obslužnost. 

5.5 schválit založení termínovaného vkladu u J&T Banky 
ve výši 3,3 mil. Kč na dobu 1 rok.

5.6 schválit odprodej 1 765 069 ks investičních akcií fondu 
NOVA Real Estate vedených u REDSIDE investiční společ-
nost, a.s., V Celnici 1031/4, PSČ 110 00 Praha 1.

III. rozhodla

2.1 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby s názvem Ozelenění ulice Velehradská 

ve Starém Městě – 1. etapa. Vybraný dodavatel GARD&N 
UH s.r.o., se sídlem Hradišťská 90, 686 03 Staré Město, IČO: 
26954575, s nabídkovou cenou 447.847,40 Kč bez DPH, 
541.895,00 Kč vč. DPH.

2.2 o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Kluzi-
ště včetně zázemí ve sportovním areálu Širůch ve Starém 
Městě – výkon TDS - veřejná zakázka malého rozsahu na 
služby. Vybraný dodavatel Ing. Radim Hubáček - RAVI, se 
sídlem Březolupy 259, 687 13 Březolupy, IČO: 65316223, 
s nabídkovou cenou 411.000 Kč bez DPH, 497.310 Kč včet-
ně DPH.

IV. souhlasí

3.1 s vydáním Vnitřní směrnice č. 08/2022 Spisový řád 
Městského úřadu Staré Město platné od 01.10.2022.

V. stanovila

3.3 plat paní Lence Vaďurové, ředitelce Křesťanské mateř-
ské školy Za Radnicí Staré Město, příspěvková organizace, 
dle zápisu.

VI. vzala na vědomí

5.1 přehled daňových příjmů za období 01–08 v letech 
2021 a 2022.

VII. uložila

1. Odboru správy majetku, investic a ŽP 

1.5 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služeb-
nosti ve prospěch společnosti CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Libeň, Praha 9, IČO: 04084063 (oprávněný), Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
Praha 4, IČO 65993390 (stavebník), a městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město IČO 00567884 (obtížený) 
na právo umístění stavebního objektu „SO 462 Přeložka 
podzemního sdělovacího vedení v km 13,250 – 13,650“ 
v rámci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozem-
ku p. č. 4594/3 ost. plocha, p. č. 6030/11 orná půda, p. č. 
6030/139 orná půda, p. č. 6034/43 vinice, p. č. 7264/32 ost. 
plocha, p. č. 7264/33 ost. plocha, p. č. 7265/47 ost. plocha 
a p. č. 7266/41 orná půda, ve vlastnictví města Staré Město, 
v lokalitě Olší ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, na úředních deskách. T: ihned

1.6 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služeb-
nosti ve prospěch společnosti CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Libeň, Praha 9, IČO: 04084063 (oprávněný), Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
Praha 4, IČO 65993390 (stavebník), a městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město IČO 00567884 (obtížený) 
na právo umístění stavebního objektu „SO 465 Přeložka 
podzemního sdělovacího vedení v km 15,540“ v rám-
ci stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemku 
p. č. 6008/160 orná půda, p. č. 6008/161 orná půda a p. č. 
6008/162 orná půda, ve vlastnictví města Staré Město, v lo-
kalitě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

1.7 zveřejnit záměr na uzavření Smlouvy o zřízení služeb-
nosti ve prospěch společnosti CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Libeň, Praha 9, IČO: 04084063 (oprávněný), Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 
Praha 4, IČO 65993390 (stavebník), a městem Staré Město, 
náměstí Hrdinů 100, Staré Město IČO 00567884 (obtížený) 
na právo umístění stavebního objektu „SO 466 Přeložka 
podzemního sdělovacího vedení v km 15,550“ v rámci 
stavby „D55 5507 Babice – Staré Město“ na pozemku p. č. 
6007/5 ost. plocha, ve vlastnictví města Staré Město, v loka-
litě ulice Brněnská ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, na úředních deskách. 
T: ihned

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta

Aktuality
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z 85. schůze Rady města Staré Město, konané dne 09.09.2022 v kanceláři starosty

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

zápis z 84. schůze rady města.
program 85. schůze rady města.

1.3 cenovou nabídku na modernizaci osobního výtahu, 
který se nachází v domě s pečovatelskou službou, Bratří 
Mrštíků 2015 ve Starém Městě, od společnosti OTIS a.s., 
J. Opletala 3506/45, Břeclav, IČO 42324254.

uzavření smlouvy o dílo na modernizaci osobního vý-
tahu, který se nachází v domě s pečovatelskou službou, 
Bratří Mrštíků 2015 ve Starém Městě, se společností 
OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, Břeclav, IČO 42324254, 
v souladu s návrhem smlouvy o dílo.

1.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Areál bývalé drůbežárny ve Starém Městě – odstraně-
ní stavby“ z důvodu změny ceny a termínu dokončení 
díla.

II. doporučila zastupitelstvu města 

1.1 schválit převod majetku – prodej části pozemku p. 
č. 2561/2 ostat. plocha/manipulační plocha o výměře 
cca 18 m2 v lokalitě ulice Na Kopci ve Starém Městě, 
k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště, manželům ***, 
za cenu, 3.007 Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem 
umístění převisu 2. NP plánovaného rodinného domu. 
Kupní smlouvu doporučila uzavřít včetně smlouvy 
o zřízení věcného předkupního práva pro město Staré 
Město do doby přidělení čísla popisného novostavbě 
RD.

1.2 schválit převod majetku – směnu částí pozemků 
p. č. 222/1 zahrada, p. č. 7333 ostat. plocha, p. č. 7371 
ostat. plocha a p. č. 7398 ostat. plocha o celkové výmě-
ře 236 m2 ve vlastnictví společnosti H-EDUCO s.r.o., 
Poštovní 253, Uherské Hradiště, IČO 06247059, za části 
pozemků p. č. 233/16 ostat. plocha, p .č. 6073/117 ostat. 
plocha, p. č. 6073/118 orná půda, p. č. 6073/119 orná 
půda, p. č. 6073/120 orná půda a p. č. 6073/262 orná 
půda o celkové výměře 754 m2 ve vlastnictví města 
Staré Město, vše v lokalitě ulice Hradišťská a Trávník ve 
Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště. 
Pro účely proúčtování v účetnictví rada města doporu-
čila zastupitelstvu města ke schválení cenu pro převod 
pozemků ve výši 3.200 Kč/m2 + příslušná sazba DPH 
pro výkup a 1.000 Kč/m2 + příslušná sazba DPH pro 
prodej. Žádná strana nemá nárok na finanční vyrovná-
ní.

3.2 schválit Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí úče-
lových dotací z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole 
dotačních programů v roce 2022 a v individuálních do-
tacích v roce 2022:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit 
v roce 2022
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 
48491977 50.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a

Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru 
VSK
Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 26552001 50.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 50.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408 10.000 
Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 
62833081 30.000 Kč
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918 50.000 Kč
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 20.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 
04355814 5.000 Kč
zastoupena Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu 
v roce 2022
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475 50.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366 
40.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z. s., IČ 70837155 15.000 
Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou
Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 15.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku
Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 5.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady spolku
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní 
organizace 20.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí 
v roce 2022
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Měs-
to, 20.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hřibem, před-
sedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Staré Město, 11.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předse-
dou organizace

B) Individuální dotace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organi-
zace, 52.212 Kč
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředi-
telkou
(účel: náklady související s pořízením dlouhodobého 
majetku pro uživatele DOZP Staré Město, Kopánky 
2052)
VČELKA sociální služby o.p.s., IČ 24732915 10.000 Kč

zastoupena Mgr. Vojtěchem Kubcem, ředitelem
(účel: provozní náklady spojené s poskytováním sociál-
ní služby)

5.2 schválit rozpočtové opatření č. 6/2022:
zvýšení příjmů ze 169 775 tis. Kč na 170 103 tis. Kč
snížení výdajů ze 228 450 tis. Kč na 225 970 tis. Kč
změnu financování 58 675 tis. Kč na 55 867 tis. Kč

III. udělila

3.1 ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovol-
ných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit ve Sta-
rém Městě v roce 2022 dle zápisu.

IV. stanovila

3.3 výši příplatku za vedení ředitelům příspěvkových 
organizací města SKC a TSSM dle zápisu.

V. vzala na vědomí

4.1 žádost žadatele 3G Real Estate, s.r.o., IČO 08793131, 
Panská 895/6, Praha o společné řízení dle § 94m staveb-
ního zákona na dostavbu výrobního areálu firmy 3G 
Real Estate, ul. Huštěnovská, Staré Město na pozemcích 
parc. č. 2980, 3075, 6066/8, 6066/9, 6066/13, 6066/14, 
6066/7, 6066/2,6066/3, 6066/5, 6066/1 a 6064/247 v k. 
ú. Staré Město u Uherského Hradiště.

4.2 žádost žadatele TC Staré Město, IČO 29197121, 
Salašská 2182, Staré Město o společné řízení dle § 94m 
stavebního zákona na dětskou skupinu jednička SM - 
dostavbu sportparku, na pozemcích parc.č. 2413/9, 
2414/1, 2414/14, 2414/17 a 2414/30 v k.ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště.

4.3 žádost žadatele Monkstone Staré Město s.r.o., 
IČO 08793131, Politických vězňů 912/10, Praha o spo-
lečné řízení dle § 94m stavebního zákona na novou 
obchodní jednotku fastfood Staré Město (ALBERT) 
na pozemcích parc.č. 6068/136, 6068/223, 6068/2525, 
6068/86, 6068/87, 6068/106 a 6068/137 v k.ú. Staré 
Město u Uherského Hradiště.

4.4 žádost žadatele IZOLFA CZ s.r.o., IČO 63487713, 
Velehradská 2224, Staré Město o společné řízení dle § 
94j stavebního zákona na zpevněné plochy u objektu 
č. p. 2224 ul. Velehradská - areál bývalého zemědělské-
ho družstva na pozemcích parc. č.1603/27, 6046/622, 
6046/626 a 6046/14 v k.ú. Staré Město u Uherského 
Hradiště.

5.1 hospodaření města Staré Město k 31.07.2022.

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta

U S N E S E N Í

Aktuality



STAROMĚSTSKÉ noviny

25

z 86. schůze Rady města Staré Město, konané dne 13.09.2022 v kanceláři starosty

z 24. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 19.09.2022 ve velkém sále radnice ve Starém Městě

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo města Staré Město

I. bere na vědomí

K bodu 2) Zprávu o činnosti rady města za uplynulé 
období.

K bodu 3) hospodaření města k 31.07.2022 
a k 31.08.2022.

K bodu 4)
4.1 rozpočtové opatření č. 5/2022:
zvýšení příjmů ze 169.486 tis. Kč na 169.775 tis. Kč
zvýšení výdajů z 226.404 tis. Kč na 228.450 tis. Kč
změnu financování z 56.918 tis. Kč na 58.675 tis. Kč

K bodu 13) Stanovisko rady města ke kontrolním zjiště-
ním kontrolního výboru v roce 2022.

K bodu 14) Zprávu finančního výboru o provedených 
kontrolách za rok 2022. 

II. schvaluje

K bodu 1) program 24. zasedání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 1) návrhovou komisi ve složení: 
předseda: MUDr. Aleš Hřib 
členové: Martina Všetulová 
Erik Feldvabel
Ing. Vojtěch Foltýnek
Ing. Robert Staufčík 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 1) ověřovatele zápisu: 
Ing. Marek Pochylý
Ing. František Šima 
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 4)

4.2 rozpočtové opatření č. 6/2022:
zvýšení příjmů ze 169 775 tis. Kč na 170 103 tis. Kč
snížení výdajů ze 228 450 tis. Kč na 225 970 tis. Kč
změnu financování 58 675 tis. Kč na 55 867 tis. Kč
[Výsledek hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 1] 

K bodu 5) Smlouvy o zápůjčce z FRB v celkové výši 
880.000 Kč dle platných Pravidel pro tvorbu, čerpání 
a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení schvále-
ných usnesením 22. ZM dne 27.06.2022, bod 6) v tomto 
členění:

Smlouva o zápůjčce č. 485/2022, na částku 200.000 Kč, 
úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sées 1989

Smlouva o zápůjčce č. 486/2022, na částku 150.000 Kč, 
úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sportovní 1513

Smlouva o zápůjčce č. 487/2022, na částku 150.000 Kč, 
úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Sées 2002

Smlouva o zápůjčce č. 488/2022, na částku 150.000 Kč, 
úrok 0,5 % p.a., splatnost 3 roky.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Na Hradbách 627

Smlouva o zápůjčce č. 489/2022, na částku 230.000 Kč, 
úrok 1 % p.a., splatnost 5 let.
Pro nemovitost: RD ve Starém Městě, Klukova 60
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 6) 
6.1 založení termínovaného vkladu u J&T Banky ve výši 
3,3 mil. Kč na dobu 1 rok.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 2] 

6.2 založení dvou termínovaných vkladů u Raiffeisen-
bank ve výši 5 mil. Kč na dobu 9 měsíců (celkem 10 mil. 
Kč).

[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 2] 

K bodu 7) odprodej 1 765 069 ks investičních akcií fon-
du NOVA Real Estate vedených u REDSIDE investiční 
společnost,a.s., V Celnici 1031/4, PSČ 110 00 Praha1.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 9)
9.1 převod majetku a následné uzavření kupní smlou-
vy a smlouvy o zřízení věcného předkupního práva pro 
město Staré Město do doby přidělení čísla popisného 
novostavbě, na prodej části pozemku p. č. 2561/2 ostat. 
plocha/manipulační plocha o výměře cca 18 m2 v loka-
litě ulice Na Kopci ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 
u Uherského Hradiště, manželům ***, za cenu 3.007 
Kč/m2 + příslušná sazba DPH, za účelem umístění pře-
visu 2. NP plánovaného rodinného domu.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

9.2 převod majetku a následné uzavření kupní smlou-
vy na prodej části pozemku p. č. 6010/9 ostat. plocha 
o výměře cca 1.338 m2 v lokalitě ulice Brněnská ve Sta-
rém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, společ-
nosti SYGNUM, s.r.o., Moravní 1636, Otrokovice, IČO 
26889641, za cenu 539.000 Kč + příslušná sazba DPH, 
za účelem vybudování příjezdové komunikace a chod-
níku do areálu. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

9.3 převod majetku a následné uzavření směnné smlou-
vy na směnu částí pozemků p. č. 222/1 zahrada, p. č. 
7333 ostat. plocha, p. č. 7371 ostat. plocha a p. č. 7398 
ostat. plocha o celkové výměře 236 m2 ve vlastnictví 
společnosti H-EDUCO s.r.o., Poštovní 253, Uherské 
Hradiště, IČO 06247059, za části pozemků p. č. 233/16 
ostat. plocha, p .č. 6073/117 ostat. plocha, p. č. 6073/118 
orná půda, p. č. 6073/119 orná půda, p. č. 6073/120 orná 
půda a p. č. 6073/262 orná půda o celkové výměře 754 
m2 ve vlastnictví města Staré Město, vše v lokalitě ulice 
Hradišťská a Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré Město 

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila

program 86. schůze rady města.

2.1 zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení na akci Rekonstrukce podlahy, rekonstrukce 
plynové kotelny a ústředního vytápění SH Staré Město. 

II. doporučila zastupitelstvu města

2.2 změnit souhlas z 22. zasedání zastupitelstva města 
ze dne 27.06.2022 pod bodem 11 s předložením žádos-
ti o dotaci k projektu Rekonstrukce sportovní haly ve 
Starém Městě v rámci programu č. 16252 – Regionální 
sportovní infrastruktura 2020 - 2024, výzvě: REGIONY 
2022, Národní sportovní agentury.
souhlasit s předložením žádosti o dotaci k projektu 
Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě v rámci 

programu č. 16252 – Regionální sportovní infrastruk-
tura 2020 - 2024, výzvě: REGIONY ÚSC 2022, Národní 
sportovní agentury.
změnit souhlas z 22. zasedání zastupitelstva města ze 
dne 27.06.2022 pod bodem 11 se zajištěním financování 
projektu Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě, 
předkládaného v rámci programu č. 16252 – Regionál-
ní sportovní infrastruktura 2020 – 2024, výzvě: REGI-
ONY 2022, Národní sportovní agentury. Město Staré 
Město zajistí spolufinancování uvedené akce ze svého 
rozpočtu a to v min. výši 30 % z celkových prokazatelně 
vynaložených nákladů projektu.
souhlasit se zajištěním financování projektu Rekon-
strukce sportovní haly ve Starém Městě, předkládaného 
v rámci programu č. 16252 – Regionální sportovní in-
frastruktura 2020 – 2024, výzvě: REGIONY ÚSC 2022, 
Národní sportovní agentury. Město Staré Město zajistí 
spolufinancování uvedené akce ze svého rozpočtu, a to 
v min. výši 50 % z celkových prokazatelně vynalože-
ných nákladů projektu.

III. určila

2.1 vyzvat k podání nabídky na akci Rekonstrukce pod-
lahy, rekonstrukce plynové kotelny a ústředního vytápě-
ní SH Staré Město tyto dodavatele: 
PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, 686 01 Uherské Hra-
diště, IČ: 00207608, DIČ: CZ00207608, TRADIX REA-
LIZACE s.r.o., Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, 
IČ: 29188253, DIČ: CZ29188253, STAMOS Uherské 
Hradiště, spol. s r.o., Otakarova 108, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171, KODRLA 
s.r.o., Huštěnovice 363, 687 03 Babice, IČ: 25547453, 
DIČ: CZ25547453, Stav-Armo, spol. s r. o., Pod Cuk-
rovarem 730, 686 03 Staré Město, IČ: 60711060, DIČ: 
CZ60711060, MSO servis, spol. s r.o., Svatoborská 
591/87, 697 01 Kyjov, IČ: 49971379, DIČ: CZ49971379.

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta
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u Uh. Hradiště. 
Pro účely proúčtování v účetnictví schválilo cenu pro 
převod pozemků ve výši 3.200 Kč/m2 + příslušná sazba 
DPH pro výkup a 1.000 Kč/m2 + příslušná sazba DPH 
pro prodej. Žádná strana nemá nárok na finanční vy-
rovnání.
[Výsledek hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 2] 

9.4 převod majetku a následné uzavření kupní smlou-
vy na výkup části pozemku p. č. st. 902 zast. plocha 
a nádvoří o výměře cca 11 m2 v lokalitě ulice Zerzavice 
ve Starém Městě, k. ú. Uherské Hradiště, od vlastníka 
pozemku společnosti ROGAT s.r.o., č. p. 673, Boršice, 
IČO: 25517210 za cenu 300 Kč/m2, za účelem stavby 
„Bezbariérový chodník Zerzavice ve Starém Městě“.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

9.5 převod majetku a následné uzavření kupní smlou-
vy na výkup části pozemku p. č. st. 901 zast. plocha 
a nádvoří o výměře cca 3 m2 a části pozemku p. č. 633/2 
zahrada o výměře cca 3 m2, vše v lokalitě ulice Zerza-
vice ve Starém Městě, k. ú. Uherské Hradiště, od spo-
luvlastníků pozemků pana *** a paní ***, za cenu 300 
Kč/m2, za účelem stavby „Bezbariérový chodník Zerza-
vice ve Starém Městě“.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

9.6 dodatek č. 1 ke směnné smlouvě ze dne 01.12.2021 
uzavřené mezi společností Retail park Staré Město s.r.o., 
Nekázanka 883/8, Nové Město, Praha 1, IČO 07418451 
a městem Staré Město, náměstí Hrdinů 100, Staré Měs-
to, IČO 00567884, dle přílohy.
[Výsledek hlasování: pro 9 proti 4 zdržel se 3] 

K bodu 10) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí úče-
lových dotací z rozpočtu města Staré Město ve 2. kole 
dotačních programů v roce 2022 a v individuálních do-
tacích v roce 2022:

A.1 Podpora sportu, tělovýchovy a pohybových aktivit 
v roce 2022
Volejbalový sportovní klub Staré Město, z.s. IČ 
48491977 50.000 Kč
zastoupen Ing. Petrem Strakou, předsedou klubu a
Vladislavem Paroulkem, členem výkonného výboru 
VSK
Šachový klub Staré Město, z.s. IČ 26552001 50.000 Kč
zastoupen Věrou Dobešovou, předsedkyní klubu
JISKRA Staré Město, z.s., IČ 26634597 50.000 Kč
zastoupena Janem Žitňanským, předsedou
Sportovní kluby Staré Město, z.s., IČ 26587408 10.000 
Kč
zastoupeny Věrou Dobešovou, předsedkyní 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Staré Město, IČ 
62833081 30.000 Kč
zastoupen Josefem Vandou, starostou sboru
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918 50.000 Kč
zastoupen Bc. Petrem Chmelařem, předsedou
TC Staré Město, z.s., IČ 22723153 20.000 Kč
zastoupen Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem
TENISOVÁ AKADEMIE SLOVÁCKO z.s., IČ 
04355814 5.000 Kč
zastoupena Ing. Davidem Mišťúrikem, prezidentem a
Mgr. Janem Svobodou, viceprezidentem

A.2 Podpora rozvoje kultury a cestovního ruchu v roce 
2022
Soubor písní a tanců Dolina z.s., IČ 60370475 50.000 Kč
zastoupen Ing. Alešem Radou, vedoucím spolku
Dětský folklorní soubor Dolinečka, spolek, IČ 22879366 
40.000 Kč
zastoupen Mgr. Bc. Kateřinou Vránovou, předsedkyní
STAROMĚSTSKÁ KAPELA z. s., IČ 70837155 15.000 
Kč
zastoupena Petrem Luběnou, předsedou

Klub přátel vína, z.s., IČ 22813799 15.000 Kč
zastoupen Dalimilem Vránou, předsedou spolku
Taneční klub Tweet, z.s., IČ 01775430 15.000 Kč
zastoupen Tomášem Horváthem, předsedou spolku
Lodě-hausbóty z.s., IČ 28554396 5.000 Kč
zastoupen Zdeňkem Klečkou, předsedou rady spolku
Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní 
organizace 20.000 Kč
Staré Město, IČ 71213953
zastoupen Mgr. Jitkou Velgovou, předsedkyní

A.3 Podpora aktivit v oblasti životního prostředí v roce 
2022
MS Lípa Staré Město, z. s., IČ 60370378 20.000 Kč
zastoupen Františkem Zbraňkem, předsedou 
Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Staré Měs-
to, 20.000 Kč
IČ 00557269, zastoupen MUDr. Alešem Hřibem, před-
sedou spolku
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Staré Město, 11.000 Kč
IČ 67026575, zastoupena Jaroslavem Hradilem, předse-
dou organizace

B) Individuální dotace
Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organi-
zace, 52.212 Kč
IČ 00092096, zastoupena Ing. Marií Fremlovou, ředi-
telkou
(účel: náklady související s pořízením dlouhodobého 
majetku pro uživatele DOZP Staré Město, Kopánky 
2052)
VČELKA sociální služby o.p.s., IČ 24732915 10.000 Kč
zastoupena Mgr. Vojtěchem Kubcem, ředitelem
(účel: provozní náklady spojené s poskytováním sociál-
ní služby)
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 11) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí úče-
lové dotace z rozpočtu města Staré Město v individuál-
ních dotacích v roce 2022:
B) Individuální dotace
Linka bezpečí, z.s., IČ 61383198 1.000 Kč
zastoupena Soňou Petráškovou, ředitelkou
(účel: provozní náklady)
Sport Academy B2M, z.s., IČ 05645841 5.400 Kč
zastoupen Bc. Bohdanou Krystkovou, předsedkyní
(účel: finanční náklady související s dopravou členky 
sportovního klubu na Mistrovství Evropy 2022 do Bel-
gie)
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 12) Koncepci komunikace Městského úřadu 
Staré Město s veřejností.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

K bodu 15) „Smlouvu č. O/....../2022/DOP o poskyt-
nutí dalšího finančního příspěvku za účelem zajištění 
dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o ve-
řejných službách v přepravě cestujících a o změně dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou 
autobusovou linkovou dopravou na vybraných linkách“ 
v rozsahu dle platných jízdních řádů, která bude uzavře-
na mezi Zlínským krajem, tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 
70891320 a městem Uherské Hradiště, městem Staré 
Město a městem Kunovice. 
Finanční příspěvek města Staré Město pro rok 2022 
(období od 01.07.2022 do 31.12.2022) je stanoven ve 
výši 15,7 % z celkové částky , tj. 46.881 Kč. Výdaje na 
dopravní obslužnost jsou zahrnuty v rozpočtu města 
Staré Město na § 2292 Dopravní obslužnost. 
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

III. vydává
K bodu 8)
8.1 obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kte-

rou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/1992 
o změnách pojmenování ulic a částí ze dne 01.07.1992.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

8.2 obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kte-
rou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 03/2001 
o symbolech města Staré Město ze dne 20.02.2001.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

8.3 obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kte-
rou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 06/2007, 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 
na veřejných prostranstvích ze dne 17.12.2007.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

8.4 obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kte-
rou se mění obecně závazná vyhláška č. 01/1992 o obec-
ní policii ze dne 28.02.1992.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

8.5 obecně závaznou vyhlášku města Staré Město o zří-
zení městské policie.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

8.6 obecně závaznou vyhlášku města Staré Město, kte-
rou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství ve městě Staré Město. 
Nově navrhovanou obecně závaznou vyhláškou se zru-
šuje stávající obecně závazná vyhláška města Staré Měs-
to č. 09/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství ve městě Staré Město ze 
dne 17.12.2007.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

IV. souhlasí

K bodu 16) s předložením žádosti o dotaci k projektu 
Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě v rámci 
programu č. 16252 – Regionální sportovní infrastruk-
tura 2020–2024, výzvě: REGIONY ÚSC 2022, Národní 
sportovní agentury.

se zajištěním financování projektu Rekonstrukce spor-
tovní haly ve Starém Městě, předkládaného v rámci 
programu č. 16252 – Regionální sportovní infrastruk-
tura 2020–2024, výzvě: REGIONY ÚSC 2022, Národní 
sportovní agentury. Město Staré Město zajistí spolufi-
nancování uvedené akce ze svého rozpočtu a to v min. 
výši 50 % z celkových prokazatelně vynaložených ná-
kladů projektu.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

V. mění

K bodu 16) souhlas z 22. zasedání zastupitelstva města 
ze dne 27.06.2022 pod bodem 11 s předložením žádosti 
o dotaci k projektu Rekonstrukce sportovní haly ve Sta-
rém Městě v rámci programu č. 16252 – Regionální 
sportovní infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGIONY 
2022, Národní sportovní agentury.

souhlas z 22. zasedání zastupitelstva města ze dne 
27.06.2022 pod bodem 11 se zajištěním financování 
projektu Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě, 
předkládaného v rámci programu č. 16252 – Regionál-
ní sportovní infrastruktura 2020–2024, výzvě: REGI-
ONY 2022, Národní sportovní agentury. Město Staré 
Město zajistí spolufinancování uvedené akce ze svého 
rozpočtu a to v min. výši 30 % z celkových prokazatelně 
vynaložených nákladů projektu.
[Výsledek hlasování: pro 16 proti 0 zdržel se 0] 

Ing. Kamil Psotka, v. r.  Mgr. Martin Zábranský, v. r.
starosta  místostarosta

MUDr. Aleš Hřib, v. r.
předseda návrhové komise

Aktuality
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V termínu 10. - 11. 9. se v Harrachově v hotelu FIT FUN ko-
nalo Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu 2022.

Z Šachového klubu Staré Město prošla z krajských kvalifika-
cí na mistrovství osmička mládežníků. V Kategorii H14 - Matěj 
Babula, Šimon Starý, H12 - Bayarjavkhlan Delgerdalai, Tomáš 
Babula, D12 - Zuzana Stará, Adéla Bažantová a v H10 - René Mo-
ravec, Simon Chauvin.

Nejúspěšnější z  celé výpravy byl Bayarjavkhlan Delgerdalai, 
který v kategorii chlapců do 12 let obhájil loňský titul a stal se pře-
borníkem ČR pro rok 2022. Druhou medaili tentokrát stříbrnou 
získala pro Staré Město v kategorii dívek do 12 let Zuzana Stará. 

Oběma medailistům patří velká gratulace a pochvala za vzornou 
reprezentaci ŠK. Ani ostatní hráči staroměstského klubu nezkla-
mali. Matěj Babula obsadil 10. místo, Šimon Starý 24. místo. Adé-
la Bažantová skončila na 16. místě, Tomáš Babula se umístil 38. 
Dva nejmladší René Moravec a Simon Chauvin zapsali 33. a 41.
příčku. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem našim reprezen-
tantům a jejich rodičům, kteří je na turnaji doprovázeli, a popřát 
i do budoucna co nejvíce úspěšných výsledků a radosti ze hry.  

Text: Antonín Macháček p. KM ŠK Staré Město, 
Foto: Veronika Stará  

Mladí staroměstští šachisté uspěli 
na Mistrovství České republiky

Z dění ve Starém Městě
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Podzimní
prázdniny

ZÁBAVA 
V GALAXII ZLÍN
STŘEDA 26. 10. 2022
7.40 - 15.30 HODIN

 
AKCE ZAČÍNÁ I KONČÍ 

NA VLAKOVÉM  NÁDRAŽÍ VE STARÉM MĚSTĚ

ZAŘÁDÍME SI V GALAXII 
NA RŮZNÝCH ATRAKCÍCH.

POHYB, TO JE ŽIVOT.

S SEBOU: 
SPORTOVNÍ OBLEČENÍ A PONOŽKY DO HALY (NEJLÉPE
PROTISKLUZOVÉ), JÍDLO A PITÍ NA CELÝ DEN, KAPESNÉ

CENA: 400 KČ 
(V CENĚ DOPRAVA, VSTUPNÉ, PEDAGOGICKÝ DOPROVOD)

PŘIHLAŠOVÁNÍ ON-LINE 
A ZAPLACENÍ AKCE 

DO 20. 10. 2022

WWW.KLUBKOSM.CZ

AKCE 
PROBĚHNE 
POUZE 
PŘI PŘIHLÁŠENÍ 
MIN. POČTU 15
ÚČASTNÍKŮ.
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Další ročník Slováckých slavností vína je za námi. Pestroba-
revná přehlídka krojů, cimbálových muzik, dospělých i dětských 
souborů, která každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků z celé 
republiky, aby mohly obdivovat různorodost a jedinečnost každé 
obce či města na Slovácku. Své zastoupení v průvodu měli také 
Staroměšťané, kteří patří k jednomu ze základních pilířů folklor-
ního dění v regionu. Nejen domácí soubor Dolina, ale i cimbálové 
muziky, dětské Dolinečky, Dolinky nebo ženský sbor Repetilky. 
Tito a mnozí další se předvedli tisícům přihlížejících návštěvní-
ků v průvodu, který vedl od zimního stadionu přes hlavní křižo-
vatku až na Masarykovo náměstí. Tam průvod svoji pouť končil 
a účinkující se přemístili na nádvoří Pod starou radnicí, kde měl 
své zázemí celý mikroregion Staroměstsko. Návštěvníci se tam při 
vystoupeních jednotlivých účinkujících skupin mohli občerstvit 
vínem, pivem nebo si dát něco dobrého na zub. Své stánky měli 
nejen Staré Město, Babice, Boršice ale také Polešovice.

Celý program začal na nádvoří v  pravé poledne a  pokračo-
val až do půl paté, kdy jej svým vystoupením zakončila dechov-
ka Boršičanka. Od patnácti hodin mohli návštěvníci vidět na 

pódiu společné zpívání starostů a místostarostů z regionu. Tato 
část bývá vždy lákadlem pro velké množství diváků a letos tomu 
nebylo jinak. Zaplněné nádvoří si zazpívalo společně s více než 
dvěma desítkami starostů.

Nelze než konstatovat, že letošní ročník se mikroregionu Sta-
roměstsko vydařil.

Text a foto: Aleš Korvas

Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti

Z dění ve Starém Městě
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VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 
„VĚŘTE NEBO NE“

V rámci slavnostního zahájení hodových slavností proběhne 
v polyfunkčním sále pod kostelem Svatého Ducha vernisáž vý-
stavy fotografií, která dokumentuje průběh 20leté výstavby kos-
tela Svatého Ducha. Příznačný název Věřte nebo ne naznačuje, 
že i přes všechny obtíže a strasti, které stály u zrodu a vynořovaly 
se i  během stavby, se podařilo velké dílo, o  které se stará Bůh. 
O tom, že neuvěřitelné se stalo skutečným, jsme se mohli už za 
dvě desetiletí přesvědčit. 

Fotografie Františka Ingra a  Milana Zámečníka je možné 
zhlédnout do 21. 10. 2022 vždy v době, kdy je otevřeno infocent-
rum na nám. Velké Moravy, jež výstavu návštěvníkům zpřístupní. 
Výstavu pořádá farnost Staré Město ve spolupráci s městem Staré 
Město.

MISIJNÍ NEDĚLE
Světový den modliteb za misie, v České republice známý pod 

názvem Misijní neděle, se slaví předposlední neděli v říjnu, letos 
23. října. Slaví se jako den modlitby, solidarity a podpory misií 
v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. „Misijní ne-
děle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou 
platnost jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťa-
nů…“ (Jan Pavel II.)

Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní 
neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu 
solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projek-
ty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské 
misijní dílo šíření víry, jehož počátky sahají do roku 1818. Ze 
získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc 
nejchudším v 1.100 diecézích světa, na které se podílí přes 600 
tisíc biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů, bohoslovců 
a laických spolupracovníků. Podporují se katechetické, vzděláva-
cí, charitativní a sociální projekty a programy, školy, nemocnice, 
domovy pro sirotky a  staré lidi, dispensária a  leprosária, stav-
by a opravy kostelů, kaplí, misijních stanic, pastoračních center 
a jiné.

Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Pa-
pežských misijních děl píše dopis, který je rozesílán do všech far-
ností. Hlavní a neustále aktualizovanou myšlenkou je schopnost 
křesťanů rozdělit se s  druhými o  dar víry. Celá církev se proto 
schází a vyprošuje si pomoc Ducha svatého k šíření evangelia.

Děti se v průběhu Misijní neděle rády zapojují do tradičních 
akcí jako Misijní štrúdlování, Misijní koláč, Misijní jarmark nebo 
Pohled pro misie.

MODLITBA ZA MÍR VE SVĚTĚ
Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou. 

(ŽALM 27,7)
Všemohoucí Bože, ty jsi dárce pokoje. Stojíme zde proto před 

tebou a prosíme:
Přispěj na pomoc světu, který je zasažen násilím, a daruj li-

dem mír. Posiluj v  srdcích všech, kteří mají zodpovědnost za 
tento svět, odvahu bránit skutečnou spravedlnost, svobodu a dů-
stojnost všech lidí.                                                                       Upev-
ňuj odhodlání všech, kteří nasazují své síly v  boji se zlem

.                                                   Uzdrav srdce mužů i žen, kteří zaslepení ne-
návistí a sobectvím neváhají použít násilí pro dosažení svých cílů.                                                                                                                           
Probuď v  nás vnímavost pro trpící i  ochotu jim pomáhat.                                                              
Nauč nás odpouštět těm, kteří se proti nám provinili, a prosit za 
odpuštění ty, kterým jsme my sami ublížili.

Prosíme tě, Bože, vyslyš nás skrze našeho Pána Ježíše Krista, 
neboť on nám otevřel cestu do tvého království pokoje. AMEN 
 

DOŽÍNKY

VELKOMORAVSKÝ KONCERT

Všechny foto: František Ingr. Člověk a víra

Farnost

https://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-nedele/co-je-misijni-nedele/#prilohy
https://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-nedele/co-je-misijni-nedele/#prilohy
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Volejbalisté VSK Staré Město po 30 letech ve druhé nejvyšší 
republikové soutěži 1. lize (2 sezóny  odehráli také v nejvyšší sou-
těži – extralize) budou v následujícím ročníku hrát „jen“ ve 2. lize. 
Mezi hlavní důvody pádu do nižší soutěže lze určitě zařadit po-
divné a neurčité soutěžení v tzv.  „covidovém období“, kdy žádná 
soutěž neměla pravidelný systém a také kádr mužstva, ve kterém 
se vystřídalo mnoho hráčů, kteří byli v klubu na hostování. To 
souviselo především s tréninkovým procesem.

„Na tréninku jsem z  různých důvodů (nemoc, zranění, ne-
účast hostujících hráčů ze Zlína) měl k  dispozici 4 až 8 hráčů 
a s tím se opravdu nedá připravovat mužstvo na ligové zápasy,“ 
konstatoval realitu trenér Karabec. Mužstvo VSK nakonec skon-
čilo v  ligové soutěži na předposledním místě tabulky a  baráže 
o záchranu se nezúčastnilo z důvodu malého počtu vlastních hrá-
čů (hostující hráči neměli dle pravidel baráže odehráno potřebný 
počet utkání za VSK v dlouhodobé části soutěže 1.ligy).

Pro novou druholigovou sezónu doznal kádr výrazných změn. 
Především dlouhodobá spolupráce s  extraligovým Zlínem pro-
běhne jen s minimálním počtem hráčů spíše juniorského věku, 
do mužstva se vrací nestárnoucí opory předchozích ligových i ex-
traligových ročníků a k tomu přibudou mladí hráči na hostování 
z Kojetína. Základ tvoří hráči z loňského kádru – Maděra, Skyba, 
Kroča, Bláha, Pomykal, z béčka VSK Brády, vrací se veteráni Ka-
mler a J. Zábranský, navrátilec po zranění a působení v extraligo-
vém Karlovarsku Koláček, k dispozici bude i kouč Karabec. Dále 

hostující junioři Kváč a Vitásek z Kojetína, Gálík a Žák ze Zlína 
a domácí odchovanec Kostík jr. S mužstvem se připravují i hráči 
Slovácké Slavie UH Zpěvák, Slezák a bývalý extraligový hráč VSK 
Ferenec.

Na některé zápasy by mohl být k dispozici i univerzál Kittel, 
který se v letním období věnuje beach volejbalu.

„Z mého pohledu došlo především k výrazné změně v trénin-
kovém procesu, hráči se na novou sezónu odpovědně připravují, 
což je základní předpoklad pro účinkování v druholigové soutě-
ži,“ spokojeně hodnotil přípravu mužstva trenér Karabec.

Soutěž 2. ligy se hraje odlišně od prvoligové, v  jednom ter-
mínu (sobota v 10 hod.  a  14 hod.) se odehrají vždy 2 utkání se 
stejným soupeřem.

V přípravě na soutěž odehrálo mužstvo halový Velkomorav-
ský turnaj v hale na Širůchu, kde obsadilo 3.místo za vítězným 
extraligovým Zlínem a  prvoligovým mužstvem Sokola Bučovice.

Sestava mužstva na turnaji byla zatím velmi skromná (viz 
foto), příprava na sezónu v  tréninkovém procesu byla zahájena 
až následně.

Foto mužstva z  VM turnaje (na fotce hráči z  tvořícího se 
kádru, horní řada: Kamler, Zábranský, Vitásek, Skyba, Kostík jr., 
Brády, kouč Karabec, dolní řada: Pomykal, Bláha)

Text a foto: Petr Straka

Staroměstští volejbalisté před novou sezónou

Sport
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Dosud nejvyšší počet dětí se zúčastnil letošního volejbalové-
ho kempu, který se uskutečnil o prázdninách od 15. do 19. srpna 
2022. Sto jedna dětí bylo rozděleno do 7 skupin podle věku a vý-
konnosti. Kromě základů volejbalu sbíraly děti také řádné porce 
fyzičky. To zejména v týdnu velmi horkého počasí, které panova-
lo, nebylo jednoduché, striktní dodržování pitného režimu bylo 

proto nezbytností. Volejbalový kemp ale nebyl pouze dril, našel 
se čas také na zábavu, jednotlivé skupinky proto navštěvovaly sta-
roměstské koupaliště nebo wellness. Nechybělo ani opékání špe-
káčků na konci tréninkového týdne. Velké poděkování si zaslouží 
trenéři všech skupinek, kteří se dětem celý týden věnovali.

Text a foto: Aleš Korvas

Volejbalový kemp byl letos s rekordní účastí

Sport
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Dne 1. září 2022 jsme úspěšně za-
hájili nový školní rok 2022-2023. Slav-
nostního zahájení se zúčastnilo celkem 
784 žáků naší školy, a to 329 na prvním 
stupni a 455 na druhém stupni. 

Pozvání přijali i zástupci města pan 
starosta  Ing. Kamil Psotka, místosta-
rosta Mgr. Martin Zábranský, senátor 
Josef Bazala, starosta Kostelan nad 
Moravou Pavel Duda, předseda SRPŠ 
Aleš Korvas a duchovní otec Miroslav 
Suchomel. 

Všem žákům i  učitelům přejeme 
úspěšný a  ničím nerušený školní rok 
2022-2023.

Autor: Jan Zábranský

Slavnostní zahájení nového školního roku 2022-2023

V pátek 9. září 2022 se v prostorách Kunovského lesa usku-
tečnil tradiční přespolní běh žáků všech tříd druhého stupně pod 
názvem Olympijský běh Kunovským lesem. 

Nejdříve se na start postavili mladší žákyně a žáci. Jako první 
na trať dlouhou přibližně 1600 metrů vyběhly žákyně 6. ročníku, 
po nich žáci 6. ročníku, následovaly žákyně 7. ročníku a mlad-

Velmi horký týden od 15. – 19. 8. 2022 prožily děti na volejba-
lovém kempu ve Starém Městě. Celkem se ho zúčastnilo rekord-
ních 101 dětí. Byl to týden plný sportu. Kromě volejbalu si děti 
užily koupání, bowling, wellness a  závěrečné společné opékání. 
Děti byly rozděleny do 7 tréninkových skupin podle věku a vý-
konu. Kategorie v barevném minivolejbalu vedli: žlutí – Michaela 
Odstrčilová, Zuzana Valštýnová, oranžoví – Zuzana Kotačková, 

ší kategorii uzavřeli žáci 7. ročníku. Vítězové jednotlivých běhů 
(Magda Polnarová 6. D, Adéla Dosedělová 7. E, Viktor Malík  
6. D a Tobiáš Bardoň 7. D) se mohli těšit z krásné ceny v podobě 
reprosoustavy ke svým domácím počítačům pro kluky a funkč-
ních triček pro dívky, na druhém a třetím místě brali závodníci 
drobné ceny, diplom a všichni samozřejmě sladkou odměnu. 

Po mladší kategorii se postavili na start starší žáci a žákyně. 
Tato kategorie začala závodem dívek 8. ročníku. Vítězkou se stala 
Agáta Balíčková z 8. C. Po dívkách vybíhali na trať kluci z 8. roč-
níku. Prvenství získal Michal Huňka z 8. D. Následovaly žákyně 
9. ročníku. Závod ovládla Terezka Zvardoňová z  9. B. Nejpres-
tižnější závod chlapců 9. ročníku byl zcela v rukou žáků z 9. D, 
kteří obsadili  všechna medailová místa. Zvítězil Ondřej Novák, 
2. místo bral Michal Giesl a 3. místo vybojoval Štěpán Potomský.

V soutěži družstev, ve které vyhrává třída s nejnižším součtem 
umístění prvních pěti chlapců a  pěti dívek, zvítězila třída 9. D 
a obhájila tak prvenství z loňského roku. 

Cílem tohoto závodu proběhlo 368 účastníků – o  33 běžců 
a běžkyň více než vloni. Je třeba všechny pochválit, protože více 
než 80% účast napříč všemi ročníky je krásný výsledek. Těm nej-
rychlejším ještě jednou gratulujeme a budeme se společně sna-
žit podat co nejlepší výkon v  okresním kole přespolního běhu 
v Uherském Ostrohu.

Autor: Martin Motyčka

červení – Jindra Pospíšil, Petr Karabec; mladší žáci – Libor Ka-
mler, Jakub Směták a Jan Zábranský, starší žáci – Milan Zpěvák,  
Štěpán Stodůlka, mladší žákyně – Lýdie Podhrázká a Monika Ha-
ničincová. Velké poděkování patří všem trenérům, kteří se dětem 
věnovali. Všechny děti zaslouží obrovskou pochvalu za perfektní 
zvládnutí kempu. Příští rok si to zopakujeme.

Autor: Jan Zábranský

Školní kolo přespolního běhu v Kunovském lese

Volejbalové soustředění při ZŠ Staré Město

Z dění ve Starém Městě

https://www.zsstmesto.cz/author/jan-zabransky/
https://www.zsstmesto.cz/author/martin-motycka/
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Dne 6. října 2022 uplynou 2 roky od úmrtí 
našeho manžela, tatínka a dědečka pana An-
tonína Fridricha.
S láskou a úctou vzpomínají a za tichou 
vzpomínku děkují manželka a dcery s rodi-
nami.

Dne 23. října 2022 uplyne 5 let od úmrtí na-
šeho syna, bratra, švagra, strýce, hasiče a ka-
maráda pana Pavla Vandy.
S láskou a v modlitbě vzpomínají maminka 
a sourozenci s rodinami.
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů ze 
Starého Města a kamarádům, že vzpomínají 
s námi.

Dne 1. října 2022 by se dožil 100 let náš tatí-
nek, dědeček a pradědeček pan František Sla-
vík ze Starého Města.
Vzpomínají dcery a synové s rodinami.
Všem, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.

Rádi bychom Ti chtěli k Tvým narozeninám 
přát, ale už můžeme jen kytičku na hrob Ti dát 
a tiše vzpomínat. 
Dne 11. října 2022 by oslavil své 90. naroze-
niny náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Zdeněk Vavřiník ze Starého Města. Stále vzpo-
mínají dcery Hana a Zdeňka s rodinami a syn 
František s rodinou.

Uzávěrka dalšího čísla 
Staroměstských novin 

bude 10. října 2022. 
Další noviny vyjdou 27. října 2022.

Vzpomínka

✔ čerpadla k vodárnám i průmyslová  
✔ vodárny   ✔ čerpadla na topení 

✔ čerpadla ponorná

Nová čtvrť 1250, Staré Město, tel.: 602 749 377 
odborný servis a prodej

ČERPADLA

RADA MĚSTA STARÉ MĚSTO VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA POSKYTNUTÍ ZÁPŮJČEK

Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ROK 2023

Podmínky výběrového řízení: 
Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 01.10.2022 do 31.01.2023. Žádost o zápůjčku musí být podána na 
závazném formuláři a musí obsahovat veškeré náležitosti a přílohy dané Pravidly pro tvorbu, čerpání a použití 
prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Při výběrovém řízení budou upřednostňovány stavební úpravy, modernizace 
bytových a rodinných domů, které povedou k pozitivnímu dopadu na vzhled města nebo úrovně bydlení.  
Žádost o zápůjčku a podrobnější informace obdržíte na finančním odboru městského úřadu (1. patro, dveře č. 
104).

Z dění ve Starém Městě



REVITALIZACE SLEPÝCH RAMEN ŘEKY MORAVY

Foto: Aleš Korvas



SLAVNOSTI VÍNA V UHERSKÉM HRADIŠTI

Foto: Aleš Korvas


